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برج البنك العربي المتحد - المكتب الرئيسي      
برج البنك العربي المتحد، شارع المجاز         

كورنيش البحيرة
25022  ص.ب. 

+971 )0( 6 507  5222 هاتف: 
فاكس:   5950 507 ٦ )0( 971+

فرع برج البنك العربي المتحد 
برج البنك العربي المتحد، شارع المجاز         

كورنيش البحيرة
25022  ص.ب. 

+971 )0( 6  507  5944 هاتف:  
فاكس:   5980  507  6 )0( 971+

فرع المريجة
بناية مكتب المينا،

شارع المينا
ص.ب.   881   

هاتف:  8111      511     6 )0( 971+
+971 )0( 6   ٨٠٥٨ ٥٦٨ فاكس:  

فرع كورنيش البحيرة
برج المهند،

كورنيش البحيرة
ص.ب.  60868

+971 )0( 6  519    5111 هاتف:  
+971 )0( 6 554 9801 فاكس:  

فرع شارع الملك فيصل 
بناية أتموست

أبو شغارة،
شارع الملك فيصل               

ص.ب.  23226
+971 )0( 6   509  4200 هاتف:  
+971 )0( 6  552 1056 فاكس:  

فرع المنطقة الصناعية 
بناية عبداهلل راشد عبيد الشامسي،

المنطقة الصناعية 12
ص.ب.  150730

+971 )0( 6  513  2666 هاتف:  
+971 )0( 6  535 9134 فاكس:  

فرع الجرينة 
مركز متاجر الجرينة،

ضاحية مويلح 
ص.ب.  28741

+971 )0( 6  505  9333 هاتف:  
+971 )0( 6  545 8457 فاكس:  

فرع المرقاب 
مركز متاجر المرقاب،

ضاحية الحيرة
ص.ب.  28497

+971 )0( 6  516  3555 هاتف:  
+971 )0( 6 565   9079 فاكس:  

أبوظبي

فرع شارع الشيخ خليفة 
بناية الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، جيبكا

شارع الشيخ خليفة
3562 ص.ب. 

+971 )0( 2  627     5000 هاتف:  
+971 )0( 2  626  2649 فاكس:  

فرع شارع المطار 
بناية شركة اإلمارات لالستثمار العقاري

شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
30183 ص.ب. 

+971 )0( 2  693    0900 هاتف:  
+971 )0( 2 658 6287 فاكس:  

فرع الخالدية 
C-63 برج المنتزه، قطعة أرض رقم

شارع الشيخ زايد األول، منطقة الخالدية
94002 ص.ب. 

+971 )0( 2 616   1333 هاتف:  
+971 )0( 2 658 0526 فاكس:  

فرع مارينا سكوير - جزيرة الريم
مركز براجون

109197 ص.ب. 
+971 )0( 2 493  7444 هاتف:  
+971 )0( 2  650  2259 فاكس:  

فرع شاطئ الراحــــة 
الزينة، بناية C، المحل رقم 3

منطقة شاطئ الراحة
146004 ص.ب. 

+971 )0( 2  691   2900 هاتف:  
+971 )0( 2 676 6203 فاكس:  

فرع المصّفح الصناعية 
بناية أحمد مبارك، الطابق األرضي والميزانين

منطقة المصّفح الصناعية
133444 ص.ب. 

+971 )0( 2  401     9200 هاتف:  
+971 )0( 2 447 596٢ فاكس: 

العين

فرع العين 
بناية الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي،

شارع الشيخ زايد األول 
16077 ص.ب. 

+971 )0( 3  766   3122 هاتف:  
+971 )0( 3  766  5168 فاكس:  

فرع المنطقة الصناعية 
بناية رقم 4، المكاتب من 1 إلى 6 و 10 و 11

المنطقة الصناعية
٦٤٦٧ ص.ب. 

+971 )0( 3   701     5111 هاتف: 
+971 )0(  3  722 0840 فاكس: 

دبـــي 

فرع ديرة 
برج السالمية،

ديــرة - شارع بني ياس              
4579 ص.ب. 

+971 )0( 4  222    0181 هاتف:  
+971 )0( 4 227 4309 فاكس:  

فرع جبل علي 
المنطقة الحرة - جبل علي،

قطعة أرض رقم MO 0697، البوابة رقم 5
خلف محطة البترول إينوك

16823 ص.ب. 
+971 )0( 4 802 7400 هاتف:  
+971 )0( 4 887 6121 فاكس: 

فرع شارع الشيخ زايد
،II برج الموســى

شارع الشيخ زايد                  
34893 ص.ب. 

+971 )0( 4  707    1900 هاتف:  
+971 )0( 4 332 1332 فاكس:  

فرع مارينا بروميناد
برج مارينا بروميناد، 

الوحدة رقم LS-17، الطابق األرضي
ممر مارينا الشمالي، دبي مارينا                  

38452 ص.ب. 
+971 )0( 4  567  3700 هاتف:  
+971 )0( 4  456  1296 فاكس:  

فرع المنارة إنديجو 
مبنى إنديجو المركزي - 6، الطابق األرضي، مكتب 2،

منطقة المنارة                  
38457 ص.ب. 

+971 )0( 4  515    4700 هاتف:  
+971 )0( 4 338 5294 فاكس:  

فرع عود ميثاء 
بناية شقق إيليجانزا، صالة عرض 53،

شارع عود ميثاء                  
120767 ص.ب. 

+971 )0( 4  405   9600 هاتف:  
 +971 )0( 4 358 2371 فاكس:  

فرع المــــاس 
برج المـــاس،

أبراج بحيرات الجميرا                  
392185 ص.ب. 

+971 )0( 4  381  8300 هاتف:  
+971 )0( 4 399 2781 فاكس: 

فرع القـــوز 
بناية ريماس، الطابق األرضي، صالة عرض 1 إلى 3،

الطابق األول - مكتب رقم 1 ، 2 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11
القــوز - منطقة األولى، شارع الشيخ زايــد                  

392066 ص.ب. 
+971 )0( 4  309  2666 هاتف:  
+971 )0( 4  380  8970 فاكس:  

فرع الخليج التجاري 
إكزيكيتف تاور ، َبي آفنيو ،المحل رقم 10

الخليج التجاري 
27589 ص.ب. 

+971 )0( 4 373 6999 هاتف:  
+971 )0( 4 338 ٦٩٤٨ فاكس:  

فرع مدينة دبي لإلعالم 
كونكورد تاور ،  الطابق األول

مدينة دبي لإلعالم 
390074 ص.ب. 

+971 )0( 4 406   3999 هاتف:  
+971 )0( 4 789 4563 فاكس:  

فرع تيكوم
جروزفينر بيزنس تاور ، المنطقة الثانية ،رقم”1”  

تيكوم
390091 ص.ب. 

+971 )0( 4 278 0401 هاتف:  
+971 )0( 4 551 6810 فاكس:  

رأس الخيمة

فرع دهــان             
بناية الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي،

شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي
دهان الشرقيــة

38282 ص.ب. 
+971 )0( 7  206       8111 هاتف:  
+971 )0( 7 235 9875 فاكس:  

فرع النخيــل 
مبنى الصحــة،

شارع المنتصر
النخــيل

615 ص.ب. 
+971 )0( 7  205 9222 هاتف:  
+971 )0( 7  227 0969 فاكس:  

عجمان

فرع عجمان
مجمع مستشفى جي.م.سي

طر يق الشارقــة - رأس الخــيمة السريع            
2700 ص.ب. 

+971 )0( 6  703       9100 هاتف:  
+971 )0( 6 746  5727 فاكس:  

الفجيرة

فرع الفجيرة
برج الرستماني،

شارع حمد بن عبداهلل
8552 ص.ب. 

+971 )0( 9 205 6333 هاتف:  
+971 )0( 9 223 9982 فاكس:  
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التقرير  لكم  أقدم  أن  يسعدني  اإلدارة،  مجلس  عن  بالنيابة 
السنوي للبنك العربي المتحد ش.م.ع )البنك( للعام 2014، والذي 
يسلط الضوء على أهم أنشطة  البنك وإنجازاته المحققة خالل 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

لقد واصل البنك العربي المتحد مسيرة نموه، حيث إرتفع صافي 
درهم  مليون   605 إلى  ليصل   2014 العام  في   ٪10 بنسبة  األرباح 
البنك.  تاريخ  في  األرباح  لصافي  األعلى  اإلرتفاع  بذلك  محققًا 
وخالل السنوات السابقة،  واصلنا احراز التقدم الكبير في مسيرتنا 
نحو التحول الى بنك أكثر كفاءة وفاعلية في تقديم الخدمات 

لألفراد والشركات، مع المحافظة على قيمنا التقليدية. 

أكبر  القطري،  التجاري  البنك  مع  االستراتيجي  تحالفنا  أن  كما 
مواصلة  لضمان  وموقعنا  مكانتنا  من  يعزز  البنك،  مساهمي 
تحقيق النمو المنشود في المستقبل. أضف إلى ذلك أن التزامنا 

سعادة الشيخ 
فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

البنك العربي المتحد١٦



خالل السنوات السابقة،  واصلنا احراز التقدم 
الكبير في مسيرتنا نحو التحول إلى بنك أكثر 
كفاءة وفاعلية في تقديم الخدمات لالفراد 

والشركات، مع المحافظة على قيمنا التقليدية.

وتحقيق  وتطلعاتنا،  أهدافنا  إلى  للبلوغ  الحيوية  التحتية  البنية  يشكل  المخاطر  إدارة  في  حكيمة  سياسة  وتبنينا  الحوكمة  بمبادئ 
النجاح الذي نطمح إليه على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، أّود أن أتوجه بالشكر الجزيل لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، ولفريق اإلدارة التنفيذية ولجميع الموظفين والعاملين في 
البنك على جهودهم المتفانية ومساهمتهم الفاعلة في النجاح الذي حققناه خالل هذا العام. كما أود  أن أشكر كل من مساهمينا 
الكرام وعمالئنا األعزاء على دعمهم المتواصل لنا وثقتهم بنا، حيث كان اللتزامهم ووالئهم الدور الكبير في مسيرة تطورنا. هذا، 
وأتوجه بالشكر الجزيل لكل من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وكافة الهيئات التنظيمية والرقابية التي يخضع لها البنك، 

على دعمهم المستمر لنا.

ختامًا، وبالنيابة عن مجلس اإلدارة وجميع المساهمين في البنك العربي المتحد، أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان لصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، والفريق أول سمو  الدكتور سلطان بن محمد  حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ 
القائد األعلى للقوات المسّلحة اإلماراتية، على رؤيتهم وقيادتهم الحكيمة  أبوظبي نائب  زايد آل نهيان ولي عهد  الشيخ محمد بن 

وعلى دعمهم المتواصل.

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة
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على  الضوء  يلقي  الذي  السنوي  التقرير  هذا  تقديم  يسعدني 
عام بارز آخر حققه البنك العربي المتحد نظرًا لتقدمه المتواصل 
إعادة  واصلنا  فقد  الرئيسية.  اإلستراتيجية  األهداف  كافة  في 
على  المخاطر   إدارة  تجاه  منا  التزامًا  وتعزيزها  أعمالنا  تصميم 
نحو يتسم بالمسؤولية والفعالية دعمًا لهدفنا بأن نصبح البنك 
المفضل لعمالئنا من األفراد والشركات وتقديم  القيمة الفعالة 

للمساهمين. 

على  المشددة  والرقابة   ٪32 بنسبة  الدخل  نمو  ساهم  وقد 
مليون   979 إلى  لتصل  التشغيلية  األرباح  ارتفاع  في  التكلفة، 
درهم مقارنًة مع 721 مليون درهم  في العام 2013. وواصل البنك 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  وحضوره  فروعه  شبكة  توسيع 
تحقيق  إلى  أّدى  ما  متعددة  مجاالت  في  نموًا  حققنا  كما 
المنطلق، سيواصل  توقعات فاقت إحتياجات عمالئنا. ومن هذا 
البنك العربي المتحد التركيز بشكل مستمر على تلبية احتياجات 

العمالء وبناء عالقات دائمة معهم.

پول تروبردج
الرئيس التنفيذي

رسالة الرئيس التنفيذي

البنك العربي المتحد١٨



فقد واصلنا إعادة تصميم أعمالنا وتعزيزها التزامًا
منا تجاه إدارة المخاطر  على نحو يتسم بالمسؤولية 

والفعالية دعمًا لهدفنا بأن نصبح البنك المفضل لعمالئنا
من األفراد والشركات وتقديم  القيمة الفعالة للمساهمين. 

بالنيابة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية، أّود إغتنام الفرصة للتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأعضاء المجلس، حيث أن 
توجيهاتهم وإرشاداتهم تشكل ركيزًة أساسية في دعم النجاح المتواصل للبنك العربي المتحد.

ليشمل  التحالف  هذا  يتوسع  حيث  القطري.  التجاري  البنك  مع  االستراتيجي  تحالفنا  من  المتحصلة  الفوائد  على  التشديد  أّود  كما 
مجموعة تتضمن ألتيرناتيف بنك التركي والبنك الوطني العماني. وبناء عليه، سيواصل البنك العربي المتحد  إستخالص القيمة الفاعلة 

من فرص التعاون واألعمال الناشئة.

وفي هذه المناسبة، أّود اإلعراب عن تقديري وإمتناني لمحافظ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وموظفيه وحكومة اإلمارات 
العربية المتحدة على دعمهم وإرشادهم المتواصل للبنك العربي المتحد بشكل خاص وللقطاع المصرفي ككل.

نظرًا للنهج القائم على التمركز حول العميل، أّود أن أشيد بإلتزام موظفينا وتفانيهم ومهنيتهم في الخدمات المقدمة إلى العمالء. 
وأخيرًا يعتمد نجاحنا على والء عمالئنا الذين أتوجه إليهم بالشكر على ثقتهم ودعمهم المتواصل.

سنواصل تقديم العروضات المبتكرة لتلبية طلبات العمالء، األمر الذي يعكس إلتزامنا في خدمة المجتمع اإلمارتي بالتزامن مع تعزيز 
القيمة الفعالة المقدمة إلى مساهمينا الكرام وجميع شركائنا. 

پول تروبردج
الرئيس التنفيذي
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سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجس اإلدارة

البنك العربي المتحد٢٠



السيد عمر حسين الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
عضو مجلس إدارة

سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي
عضو مجلس إدارة
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األنسة نجالء المدفع
عضو مجلس إدارة

السيد أحمد محمد المدفع
عضو مجلس إدارة

أعضاء مجس اإلدارة

السيد محمد عبد الباقي محمد
عضو مجلس إدارة

السيد أحمد محمد بخيت خلفان
عضو مجلس إدارة

البنك العربي المتحد٢٢



السيد أندرو ستيفنز
عضو مجلس إدارة

السيد نيكوالس كولمان
عضو مجلس إدارة

السيد روبرت شارب
عضو مجلس إدارة

)استقال في شهر سبتمبر عام 2014(

السيد أحمد سالم عبد اهلل سالم 
الحوسني

عضو مجلس إدارة 
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عوني العلمي
نائب الرئيس التنفيذي

پول تروبردج
الرئيس التنفيذي

الفريق التنفيذي
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الشيخ محمد النعيمي
نائب رئيس تنفيذي

برايان وست
نائب رئيس تنفيذي،

 الرئيس المالي

هاورد كيتسون
نائب رئيس تنفيذي، 

رئيس الخدمات المصرفية 
للشركات

توني غراهام
نائب رئيس تنفيذي، 

رئيس الخدمات المصرفية لألفراد

د. موندير بالال
نائب رئيس تنفيذي،

 الرئيس التنفيذي للمخاطر

عبد الحميد غزواني
نائب رئيس تنفيذي، 

رئيس العمليات والتنظيم  
وتتكنولوجيا المعلومات

أنتوني ماكري
نائب رئيس تنفيذي،  

رئيس مجموعة دعم األعمال
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المكتب الرئيسي 
للبنك العربي المتحد 

كورنيش البحيرة
الشارقة
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We learn from our past, 
but we live for the future.

Awni Alami 
Deputy Chief Executive Officer 
joined the Bank in 1975

لمحة عامة
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 واصل البنك العربي المتحد أدائه القوي خالل العام 2014 وحقق إرتفاعًا قياسيًا في صافي األرباح معززًا بذلك النمو الذي حققه البنك في 
السنوات السابقة. وحافظ البنك العربي المتحد على مسيرة نموه طوال السنة حيث واصل اإللتزام باإلستراتيجية القائمة على التمركز 
حول العميل. وتجدر اإلشارة إلى أن نجاحنا المستدام قائم بشكل أساسي على استمرارية تنوع األعمال وقاعدة التمويل الفعالة، ما 

أدى إلى دعم اإلرتفاع الملحوظ في محافظ قروض وودائع العمالء.

زيـادًة  التشغيـليـة  األرباح  وسجـلت   .2013 العـام  مع  مقارنًة   ٪10 قدرهـا  بزيادة  درهم،  مليون   605 األرباح  صافي  بلغ   ،2014 العـام  وفي 
ملحـوظـة بنسـبة 36٪ لتصـل إلى 979 مليـون درهم. وحقق البنك نموًا هـامًا في حجـم األعمال مع إرتفـاع قـروض العمـالء بنسـبة ٪17 
مقـارنًة مـع السنة الفائتة مدعومًا بنمو ملحوظ وقدره 24٪ في ودائع العمـالء ليصل إلى 18.7 مليار درهم مقارنًة مع الفترة نفسها 

من العام الفائت.

وواصل البنك تبني نهجًا حذرًا واستباقيًا في إدارة المخاطر مع اإللتزام الكامل بمتطلبات المصرف المركزي بشأن تكوين المخصصات. 
بـنسبة ٪12  الرقابية المحددة  للبنك 14.7٪ كما في 31 ديسمبر 2014 متخطيًا الحد األدنى للمتطلبات  المال  وقد بلغ معدل كفاية رأس 

وإستقرت نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة ضمن الحدود المطلوبة.

البنك مركزًا مناسبًا يتيح له تحقيق هدفه  البالغة 30 فرعًا في دبي وأبوظبي واإلمارات الشمالية، يحتل  الفروع  ونظرًا المتداد شبكة 
بأن يصبح الخيار  األول لعمالئه في األسواق المستهدفة. ومع إنتقالنا إلى العام 2015، يواصل البنك نموه مع المحافظة على قيمه 
في  والمساهمة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تشهده  الذي  المتواصل  االزدهار  نتيجة  المتاحة  الفرص  إغتنام  جانب  إلى  التقليدية 

إقتصادها ككل.
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الجوائز

نال البنك العربي المتحد خالل العام 2014 العديد من الجوائز التي عكست التزام البنك الدائم تجاه عمالئه ومستثمريه األوفياء، والتي جاءت 
تجسيدًا للتفّوق والتمّيز الذي يسعى إليه البنك  في مختلف األنشطة والمجاالت. كما تجّسد هذه الجوائز السعي الدؤوب الذي يبذله البنك 

ليكون البنك المفيضل لدى العمالء.  

پول تروبردج، الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد و توني غراهام 
جائزة  يتسلمان  لألفراد  المصرفية  الخدمات   - تنفيذي  رئيس  نائب 
برنامج والء للعمالء وجائزة “أفضل  “بانكر ميدل إيست” ألفضل  مجلة 

بطاقة مزايا حصرية” من سي بي أي فايناننشال.

اإلمارات  دولة  في  مصرف  “أفضل  جائزة  يحصد  المتحد  العربي  البنك 
خالل  االتصال”  مركز  عبر  العمالء  خدمة  مجال  في  المتحدة  العربية 
الحفل  ضمن  المتكاملة  للحلول  إيثوس  شركة  جوائز  توزيع  حفل 
منطقة  في  للمصارف  المعيارية  المقارنة  لمؤشر  العاشر  السنوي 

الخليج العربي.

البنك العربي المتحد3٠

“المرأة  يسرى باقي، نائب رئيس أول - إدارة الفروع، تحصل على جائزة 
اهلل  عبد  الشيخ  سمو  من  والمصرفي”  المالي  القطاع  في  المتميزة 
المعرض  فعاليات  ضمن  الشارقة،  حاكم  نائب  القاسمي،  سالم  بن 
للمعارض  الشارقة  مركز  في  عشر  السادس  للتوظيف  الوطني 

)إكسبو(.

الشرق  في  نموًا  األسرع  “البنك  بجائزة  يفوز  المتحد  العربي  البنك 
األوسط” و “البنك األسرع نموًا في دولة األمارات العربية المتحدة” خالل 

أمسية توزيع جوائز مجلة “بانكر ميدل إيست” للعام  2014.  



رئيس  نائب  كيتسون،  وهاورد  التنفيذي،  الرئيس  نائب  العلمي،  عوني 
رئيس  نائب  العطار،  وحميد  للشركات  المصرفية  الخدمات   - تنفيذي 

البنك العربي المتحد. أول - تطوير األعمال التجارية، وأحد عمالء 

فريق عمل الخدمات المصرفية للشركات في البنك العربي المتحد.

١.  الخدمات المصرفية للشركات 

المصرفية  الخدمات  وحدة  تشهدها  التي  الزخم  حركة  استمّرت 
للشركات في البنك العربي المتحد خالل العام 2014، حيث توّسع 
مستوى  على  مختلفة  قطاعات  لتشمل  التنوع  استراتيجية  نطاق 
اإلمارات السبع، وذلك في ظل سعي البنك لتحقيق نمو مستدام 
التي  لألعمال  المعّمقة  المراجعة  وبعد  واألصول.  اإليرادات  في 
أجريت في الربع األول من السنة، واصلت وحدة الخدمات المصرفية 
للشركات تطبيق استراتيجية واسعة النطاق لجذب عمالء جدد من 
التعليم  قطاعات  كانت  بحيث  المفّضلة.  االقتصادية  القطاعات 
الجدد،  بالنسبة للعمالء  التركيز  والرعاية الصحية والضيافة محط 
إلى جانب إدارة عمليات اإلقراض للقطاعات التقليدية مثل القطاع 

الحكومي وقطاع اإلنشاءات والنقل. 

رّكز البنك العربي المتحد على مدار السنة على ترسيخ عالقاته مع 
العمالء القائمين، عبر تعزيز عروض المعامالت المصرفية وتحسين 
مصادر  توليد  في  العامالن  هذان  ساهم  حيث  العمالء،  خدمة 
مخصص  تدريب  برنامج  اعتماد  تم  ذلك،  إلى  الدخل.  من  إضافية 
لموظفي العالقات مع العمالء لتحسين  نوعية محافظ األعمال 
مع عمالء الشركات، كما تم إنشاء وحدة لخدمة العمالء، وتنظيم 
منتديات لإلطالع على اآلراء حول خدمة العمالء خالل السنة، وذلك 
لتلبية حاجات عمالئنا من الشركات بما يختص بتنفيذ معامالتهم 

بشكل فّعال. 

مراجعة األداء 

أرصدة  ارتفعت  التجارة،  وأعمال  معامالت  على  التركيز  تزايد  ومع 
التمويل  أحجام  تحّسن  مع  ملحوظ،  بشكل  الجارية  الحسابات 
إدراج  تم  أخرى،  جهة  من  سنويًا.   ٪30 بنسبة  للصادرات  المخصص 
اإلمارات  لدولة  المركزي  المصرف  بوابة  ضمن  الرواتب  دفع  نظام 
حصة  على  يحصل  بأن  بالتالي  للبنك  سمح  ما  المتحدة،  العربية 
اكبر من خدمات األفراد المرتبطة بالموظفين من عمالء الشركات. 
النقدية  والتسليم”  “االستالم  خدمة  إطالق  تم  ذلك،  على  عالوة 
خالل  من  التدفقات  معدل  لتحسين  البنك  في  والمستندية 
االستثمار  الحقًا  المتحد  العربي  البنك  سيواصل  كما  حساباتنا، 
المصرفية  البوابة  إطالق  مع  به  الخاصة  والتجارة  النقد  برامج  في 
من  الثاني  النصف  في  الشركات  لمعامالت  المعززة  االلكترونية 

العام 2015. 

المتحد  العربي  البنك  في  المالية  المؤسسات  نشاط  تحسين  تم 
واعتماد  الناشطة  القيادة  بفضل  السنة،  خالل  ملحوظ  بشكل 
استراتيجية للمدى المتوسط. أما مجاالت التركيز فقد شملت دعم 
التمويل التجاري للعمالء المستوردين والمصّدرين، واالرتقاء بقياس 
التبادلية، وتحسين تدفقات الصفقات التجارية، وأخيرًا الحرص على 
المالية في  المؤسسات  الدخل عبر نشاط  تحقيق نمو ضخم في 

البنك في العام 2015 وما بعد ذلك.    
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كما اننا أدخلنا تعزيزات أخرى إلى برنامج الوالء الخاص بالمكافآت 
من البنك العربي المتحد،  حيث يمكن للعمالء اآلن استرداد قيمة 
إقامتهم  وحجز  الجوية  خطوط  شركة   900 حوالى  عبر  الرحالت 
البنك  من  المكافآت  برنامج  يعتبر  العالم.  حول  فندق   200000 في 
الرحالت  قيمة  السترداد  فوري  برنامج  أكبر  اليوم  المتحد  العربي 
طليعة  في  ُيستخدم  يزال  ال  وهو  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في 

مبادرات تحويل الرواتب. 

ووحدة  كاملة  فروع   3 افتتاح  من  فخر  وبكل  تمكنا  العام،  خالل 
الفروع ومراكز  المصرفية االلكترونية، ليصل بذلك عدد  للخدمات 

الخدمات اإلجمالي إلى 30. 

خاصة  إضافية  منتجات  إطالق  في  نجحنا  أيضًا،   2014 العام  وفي 
إنترناشونال  زيورخ  مصدرها  العام  والتأمين  الحياة  على  بالتأمين 
من خالل قنوات التوزيع لدينا. هذا وأبرمنا اتفاقية توزيع مع ماستر 
باألفراد  الخاصة  البطاقات  منتجات  من  لمزيد  وخططنا  كارد 

والشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  للعام 2015. 

أخيرًا، ال زلنا من خالل شراكتنا مع أف سي برشلونة - في سنتها 
الثانية على التوالي - نعمل على ابراز عالمة البنك التجارية ونجذب 
المشتركة  والسحب  االئتمان  بطاقة  منتجات  بفضل  جدد  عمالء 
استحسانًا  القت  التي  نوعها،  من  الفريدة  برشلونة”  سي  “أف  من 

وشعبية بين صفوف العمالء. 

٢.  الخدمات المصرفية لألفراد

سجل نشاط الخدمات المصرفية لألفراد في البنك العربي المتحد 
زيادة نسبتها 30٪ في اإليرادات و 38٪ في األرباح التشغيلية، لتصّنف 
األداء  حيث  من  األفراد  خدمات  وحدات  أفضل  بين  بذلك  الوحدة 

في اإلمارات العربية المتحدة. 

في  استكملناها  التي  المباشرة  الخدمات  توزيع  هيكلة  إعادة  أما 
الربع األخير من العام 2013 فقد أعطت ثمارها في العام 2014 حيث 
المصرفية  الخدمات  وحدة  في  موظف  لكل  اإليرادات  ارتفعت 
مكاسب  أن  علمًا  الماضي،  العام  مع  مقارنة   ٪17 بنسبة  لألفراد 
وتجدر  الموظفين.  من  ثابت  عدد  مع  تحققت  قد  هذه  اإلنتاجية 
اإلشارة إلى أن معدل المبيعات لكل مسؤول عن مبيعات خدمات 
األفراد هو حاليًا من أعلى المعدالت في اإلمارات العربية المتحدة، 

ما يؤهلنا بالتالي لتحقيق نمو مستدام في العام 2015. 

القطاع  جوائز  من  عددًا  لألفراد  المصرفية  الخدمات  وحدة  نالت 
والء  برنامج  “أفضل  جائزة  ذلك  في  بما   ،2014 العام  في  المصرفي 
في اإلمارات العربية المتحدة” وجائزة “أفضل بطاقة ائتمان ممّيزة 
في اإلمارات العربية المتحدة” من مجلة ذي بانكر الشرق األوسط. 
إلى ذلك، حاز مركز االتصال لدينا على لقب “أكثر بنك تحسنًا بوجه 
العربية  اإلمارات  االتصال،  مركز  المتعاملين،  تجربة  حيث  من  عام 
المعيارية  المقارنة  “مؤشر  جوائز  توزيع  حفل  خالل  المتحدة” 
كل  المتكاملة.  للحلول  إيثوس  تقدمها  التي  المتعاملين”  لتجربة 
هذه الجوائز هي خير دليل على التحسن المستمر الذي نحرزه في 

عروض العمالء وتجربة المتعاملين. 

توني غراهام مع فريق عمل أحد الفروع في دبي.

مراجعة األداء
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المصرفية  الخدمات  إدارة  عمل  وفريق  باقي  ويسرى  غراهام  توني 
لألفراد خالل مراسم افتتاح فرع مدينة دبي لإلعالم.

التجاري بحضور توني غراهام  الخليج  افتتاح فرع  مراسم قص شريط 
ويسرى باقي وفريق عمل إدارة الخدمات المصرفية لألفراد.

ويلز”  في”َجست  األمالك  تخطيط  مدير  ماري،  ومحمد  غراهام  توني 
“الوصية”، خالل إطالق خدمة تعد األولى من نوعها في الدولة، تعنى 

بكتابة وصايا العمالء وتسجيلها  لعمالء البنك.

پول تروبردج، الرئيس التنفيذي لبنك العربي المتحد و برايان رايلي، الرئيس 
التنفيذي للتأمين العام في الشرق األوسط ضمن شركة “زيورخ”، خالل 

توقيع اتفاقية حصرية لمدة خمس سنوات لتقديم منتجات التأمين. 
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٣.  الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

في  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  وحدة  البنك  أطلق 
عام 2012، دعمًا لهذا القطاع الرئيسي في اقتصاد اإلمارات العربية 
تعزيز  واصلنا  الماضية،  عشرة  االثنى  األشهر  خالل  في  المتحدة. 
عروضنا، ومع فهمنا المتزايد ألنشطة عمالئنا، اننا نتطلع باستمرار 

لتخطي توقعاتهم. 

من  كبيرة  مجموعة  بتطوير  الوحدة  هذه  قامت  إنشائها،  منذ 
الحلول المالية بما في ذلك خدمات المعامالت المصرفية، وتمويل 
فضاًل  التجارية.  واألعمال  العاملة  األموال  رؤوس  وتمويل  األعمال، 
المتحد،  العربي  للبنك  اإلجمالية  القدرات  صقل  وبعد  ذلك،  عن 
الخزينة  مجال  في  إضافية  خدمات  لعمالئها  الوحدة  قّدمت 

وأسواق رأس المال دعمًا لتطّلعات نموهم الفردية. 

حققت  البنك،  في  المستدام  النمو  استراتيجية  مع  وتماشيًا 
متوازنًا  نموًا  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  وحدة 
ضمن محافظ رأس المال العامل واإلقراض، كما أن تركيزها على 
الحصول على ودائع منخفضة الكلفة من أجل خلق ثغرة إيجابية 
لتمويل األقسام، يساهم في دعم إدارة كلفة األموال االجمالية 
وحدة  سجلت   ،2013 عام  المييز  المالي  أدائها  وبعد  البنك.  في 
في   ٪100 بنسبة  ارتفاعًا  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
العام  خالل  العمالء  ودائع  في   ٪60 بنسبة  وزيادة  العمالء  قروض 

2014، لتصبح بذلك احد رواد هذا القطاع. 

والتي  الخاصة  الحجم  الصغيرة والمتوسطة  الشركات  أما وحدة 
أنشئت في امارة أبو ظبي في أواخر العام 2013، فقد سّجلت أداًء 
الفتًا خالل العام 2014، بحيث انها تشمل حاليًا 10٪ من قروض عمالء 
العمل،  باشرت  أن  منذ  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
مع  النطاق،  الواسعة  البنك  استراتيجية  مع  تتماشى  وانها  كما 
التركيز على ما تقدمه امارة أبو ظبي من فرص اساسية للنمو في 

العام 2015 وما بعده. 

٤.  الخدمات المصرفية اإلسالمية 

مع  متوافقة  وخدمات  منتجات  المتحد  العربي  البنك  يقّدم 
والشركات  واألفراد  الشركات  من  لعمالئه  اإلسالمية  الشريعة 
الصغيرة والمتوسطة الحجم والخزينة من خالل نوافذ الخدمات 
المصرفية اإلسالمية الخاصة به. تلتزم وحدة الخدمات المصرفية 
المرونة  مقاربة  بتقديم  المتحد  العربي  البنك  في  اإلسالمية 

والجودة نفسها التي اعتاد عليها عمالء البنك. 

ولكي يضمن نزاهة عروضه المتوافقة مع الشريعة، يحتفظ البنك 
العربي المتحد بمجموعة منفصلة من السجالت العامة لعملياته 
بطريقة  الحسابات  دفاتر  إدارة  على  حرصًا  اإلسالمية  المصرفية 

مناسبة. 

العربي  البنك  في  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  وحدة  أحرزت 
إنجازاتها  بين  ومن   ،2014 العام  خالل  ملحوظًا  تقدمًا  المتحد 

الرئيسية: 

١.  تعيين  مجلس الرقابة الشرعية لتعزيز وتوجيه األعمال.   

المتحد  العربي  للبنك  مشتركة  مرابحة  صفقة  أول  ٢.  عقد   
بقيمة 100 مليون دوالر أميركي. 

إطالق  عبر  البنك  في  التقليدية  األفراد  عروض  3.  توسيع   
الصغيرة  والمشاريع  الشركات  على  ترّكز  جديدة  عروض 

والمتوسطة الحجم، بما في ذلك: 

• خطاب اعتماد المرابحة؛   

• تمويل األصول عن طريق المرابحة؛   

• التمويل مقابل إيصال أمانة؛   

• تمويل فواتير السلع عن طريق المرابحة.  

يخضع البنك العربي المتحد الى تنظيم ورقابة المصرف المركزي، 
عاتقه  على  يقع  الذي  الشرعية،  الرقابة  مجلس  عليه  ويشرف 
في  اإلسالمية  المصرفية  النشاطات  كافة  على  اإلشراف  مهمة 
البنك العربي المتحد، ومراقبتها والحرص على توافقها مع قواعد 

وأنظمة ومبادئ الشريعة. 

فريق عمل وحدة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع سريرام 
في  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع   - أول  رئيس  نائب  سبرامانيام، 

البنك العربي المتحد .

مراجعة األداء
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وفد البنك العربي المتحد، عصام باُعطب،  رئيس الخدمات المصرفية 
ذوي  لدعم  وذلك  المعاقين  لتأهيل  عجمان  مركز  يزور  اإلسالمية، 

اإلحتياجات الخاصة.

العربي  البنك  المصرفية اإلسالمية في  الخدمات  ستواصل وحدة 
المتحد تقّدمها، مع االحتفاظ في الوقت نفسه بتكامل عروضها. 
وتماشيًا مع استراتيجية الشمولية المعتمدة في البنك، ستمستر 
عمالئها،  تجربة  تعزيز  في  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  وحدة 

وتلبية حاجاتهم المالية، والحفاظ على جودة األصول. 

٥.  الخزينة وأسواق رأس المال

في  ملحوظ  بشكل  المال  رأس  وأسواق  الخزينة  وحدة  ساهمت 
منذ  مستوى  اعلى  الى   2014 العام  خالل  البنك  أرباح  صافي  رفع 
تأسيسه، االمر الذي أدى إلى نمو الفت على صعيد كافة المنتجات. 

طرح  خالل  من  المال  رأس  وأسواق  الخزينة  وحدة  استطاعت  كما 
المؤسسات  مع  العالقات  توطيد  الجديدة،   المبادرات  من  عدد 
من  واسعة  مجموعة  مقدمة  المالية،  المالءة  ذوي  والمتعاملين 

المنتجات والخدمات لتلبيًة رغباتهم واحتياجاتهم الخاصة.

بالفوركس  للتداول  خاصًا  قسمًا   ،2014 العام  في  البنك،  أنشأ  وقد 
دعمًا إليرادات وحدة الخزينة وأسواق رأس المال اإلجمالية. 

خالل  من  البنك،  في  المال  رأس  وأسواق  الخزينة  وحدة  ولعبت 
نشاطها في إدارة الموجودات والمطلوبات، دورًا رئيسيًا في توفير 
مصدر مستقر ومتنوع  للتمويل لمواكبة المسيرة المتنامية للبنك 
العربي المتحد. وباإلضافة إلى دعم إدارات البنك في جذب ودائع 
زيادة  على  المال  رأس  وأسواق  الخزينة  وحدة  عمدت  المتعاملين، 
الشركات  البنك عبر كل من ودائع  التمويل  اإلجمالي في  معدل 
على  وكذلك  باإلضافة  األجل  والمتوسطة  األجل  القصيرة 

التسهيالت المشتركة  والثنائية المتوسطة األجل. 

على  الحفاظ  في  الفعالة  التمويل  إدارة  ساهمت  عام،  وبشكل   
معدالت  تحقيق  في  بالتالي  ساهم  ما  لألموال،  مناسبة  كلفة 

مثلى في صافي هوامش الفائدة.

وارتفع حجم المحفظة االستثمارية الخاصة بالبنك إلى 2.5 مليار 
درهم اماراتي، والتي تألفت بصورة أساسية من األوراق المالية ذات 
الحكومية  والصكوك  السندات  من  تشكلت  والتي  الثابت،  الدخل 
دولة  في  الصادرة  الشركات  وصكوك  وسندات  الحكومية،  وشبه 
اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتماشيًا مع استراتيجية 
تنويع  لزيادة  الخاصة  الخطط  وضع  تم  للبنك،  النموالمستقبلية 
ومناطق  األصول  من  أخرى  فئات  ليشمل  االستثماري  النشاط 

جغرافية مختلفة.
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إطار عمل حوكمة الشركات لدى البنك العربي المتحد

تلعب حوكمة الشركات دورًا جوهريًا في الممارسات الخاصة بثقافة وأعمال البنك العربي المتحد. يتلخص إطار عمل حوكمة الشركات لدى 
البنك العربي المتحد، بالطريقة التي يتم من خاللها إدارة وتوجيه أنشطة وأعمال البنك مع األخذ بعين االعتبار كافة األطراف ذات العالقة 

ومسؤولية البنك تجاه المجتمع.

إن إطار عمل حوكمة الشركات يضمن قيام مجلس اإلدارة بمراقبة المخاطر الناتجة عن أعمال البنك بشكل كافي. وهو يركز على:
• الفصل في المهام والمسؤوليات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

• مدى فاعلية لجان مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية 
• دور مدققي الحسابات الداخلين والخارجين

•  الشفافية واإلفصاح عن البيانات بصورة دقيقة اثناء المهل المخصصة لها والتعاون مع الهيئات التنظيمية والرقابية وذلك لضمان االمتثال 
الكامل باللوائح المعمول بها واعتماد أفضل الممارسات

يلتزم البنك العربي المتحد بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمصرف المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية وسوق أبوظبي لألوراق 
المالية كما يقوم البنك بتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع المصرفي.

اإلمارات  دولة  في  بها  المعمول  القوانين  ومتطلبات  الدولية  المالية  التقارير  معايير  وفق  بالبنك  الخاصة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
العربية المتحدة. يتم نشرهذه البيانات بصورة منتظمة على الموقع االلكتروني للبنك وتدرج تحت قسم عالقات المستثمرين.

اإلفصاح والشفافية

يلتزم البنك ببناء إطار عمل متين لحوكمة الشركة وزيادة مستوى الشفافية واالفصاح. وبالتالي، يتصدر توزيع المعلومات المهمة في المهل 
المخصصة لها إلى أصحاب المصالح، الئحة األولويات في هذا الصدد. إذ يتم نشر المعلومات من خالل عدد من القنوات بما في ذلك البيانات 

الصحفية والخطابات والتقارير. 

كما يتم تحميل التقارير المالية وغير المالية من خالل القسم المخصص لعالقات المستثمرين على الموقع االلكتروني الخاص بالبنك.

تشتمل التقارير المالية على التقارير السنوية والنتائج المالية التي يتم نشرها باللغتين العربية واإلنجليزية. تتوفر أيضًا على الموقع االلكتروني 
معلومات حول الوثائق الهامة األخرى الخاصة بالمساهمين مثل نظام البنك األساسي وقائمة بأسماء المساهمين الرئيسيين وأسعار السهم 

باإلضافة إلى تقارير المحللين. 

مقدمة
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دور مجلس اإلدارة

يتمتع مجلس اإلدارة، حسب نظام البنك االساسي، بالصالحيات الواسعة والالزمة لتنفيذ األنشطة والمهام المسندة اليه وذلك لتحقيق أهداف 
البنك. تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة وضع االستراتيجية الخاصة بالبنك، والتأكد من إدارة المخاطر بكفاءة من خالل مراقبة جهوزية البنك 
على تحمل هذه المخاطر. أضافة الى ذلك، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تطبيق إطار عمل حوكمة الشركات الخاص بالبنك وذلك لضمان 
تنفيذ الضوابط واإلفصاحات الداخلية ووضع السياسات واإلجراءات المناسبة التي تعتبر جوهرية بالنسبة لحجم وطبيعة عمليات البنك من 

جهة ولاللتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها في جميع األوقات من جهة اخرى.

حّددت اختصاصات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة في ميثاق حوكمة الشركات الخاص بالبنك. 

دور رئيس مجلس اإلدارة

يتم اختيار رئيس مجلس اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة وفق النظام األساسي للبنك. وال يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس 
التنفيذي في البنك العربي المتحد الشخص نفسه. 

يتولي رئيس مجلس اإلدارة توجيه أنشطة مجلس اإلدارة كما يقوم بالتأكد من أن مجلس اإلدارة يفي بالتزاماته تجاه امتثال البنك  باللوائح 
والقوانين المعمول بها والتأكد من تنفيذ كافة القرارات، التي يقوم مجلس اإلدارة باتخاذها، بصورة فعالة.

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:
�تولي رئاسة مجلس اإلدارة ووضع جدول األعمال الخاص به واالشراف على حسن سير اجتماعات المجلس والتأكد من تنفيذ القرارات التي  �•

يتم اتخاذها من قبل مجلس اإلدارة، بشكل فعال
�التأكد من أن مجلس اإلدارة يتكون من أعضاء من ذوي الخبرة في القطاع المصرفي والمجاالت المالية والمحاسبية �•

�تسهيل المشاركة الفعالة بين أعضاء مجلس اإلدارة وبناء عالقات بناءة بين األعضاء �•
�تعزيز ثقافة الحوكمة والتأكد من أن مجلس اإلدارة يفي بالتزاماته ويلتزم بمتطلبات اللوائح والقوانين المعمول بها �•

�ضمان االتصال بصورة فعالة مع المساهمين �•
�تقييم أداء مجلس اإلدارة بشكل دوري �•

�بناء مجلس إدارة فعال ووضع خطة تعاقب ألعضاء مجلس اإلدارة �•

واجبات والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة عند قيامهم بواجباتهم بما يلي وفقًا لمعايير حوكمة الشركات:
•  التمتع بالمهارات والمؤهالت والمعرفة الالزمة لشؤون وأعمال البنك

•  التصرف بأمانة وبحسن نية لحماية مصالح البنك التجارية
•  االلتزام بمتطلبات السرية وتضارب المصالح والشفافية عند القيام بمسؤولياتهم كأعضاء مجلس إدارة

•  العمل وفقًا لاللتزامات المنصوص عليها ووفقًا لبنود النظام األساسي وكافة اللوائح والقوانين المعمول بها
•  عدم إدانتهم بأي جريمة أو جناية أو قضايا مخلة بالشرف

•  اإلفصاح عن أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة والتي من الممكن أن يكون لها صلة بالبنك والتي من الممكن أن تتعارض مع األداء الجيد 
لمهامهم

•  الحضور بانتظام والمشاركة بصورة فعالة في اجتماعات مجلس اإلدارة و اللجان المنبثقة عنه والجمعية العمومية للمساهمين

مجلس اإلدارة
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تشكيل واختيار أعضاء مجلس اإلدارة

يتألف مجلس اإلدارة الحالي من اثني عشرة عضوًا غير تنفيذي. تم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية لمدة ثالثة سنوات. والجدير بالذكر 
إنه وطبقًا للنظام األساسي للبنك يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

يضم المجلس في عضويته خمسة ممثلين من البنك التجاري القطري، كونه المساهم الرئيسي؛ وعضوين يمثالن مؤسس البنك؛ بينما يمثل 
باقي األعضاء القطاع الخاص وأقلية المساهمين.

المالي  والوعي  المصرفي  بالقطاع  الجيدة  والمعرفة  باألعمال  المتخصصة  والخبرات  المهنية  بالمعرفة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  جميع  يتمتع 
لتنفيذ المسؤوليات المسندة اليهم.

يحضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة االجتماعات بصورة منتظمة.

لمحة مختصرة حول أعضاء مجلس اإلدارة 
في ما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2014 :

سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

عين عام 1975

هو مؤسس البنك العربي المتحد، ورئيس مجلس ادارته منذ تاريخ تأسيسه في العام 1975.  يملك سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم 
العربي  البنك  في  منصبه  الى  باإلضافة  البنك.  في  األفراد  المساهمين  كبار  طليعة  في  تصنفه  البنك  رأسمال  في  واسعة  حصة  القاسمي 
المتحد. يشغل سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي منصب رئيس مجلس ادارة عدد من الشركات الخاصة كما انه شغل 

سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

بعد تخرجه من الكلية العسكرية األردنية وكلية »مونز « الحربية في المملكة المتحدة، التحق بالسلك العسكري حيث تبوأ مناصب مختلفة 
منها وكيل وزارة الدفاع، ورئيس أركان قوات دفاع أبو ظبي، ورئيس ديوان سمو ولي العهد آنذاك، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثم 

تقاعد وهو برتبه لواء.

قلد سعادة الشيخ فيصل عدة أوسمة، منها وسام الكوكب األردني من الدرجة األولى من جاللة الملك حسين رحمه اهلل، ووسام االستحقاق 
من الطبقة األولى من رئيس جمهورية مصر العربية، والوسام العلوي درجة ضابط كبير من جاللة ملك المملكة المغربية، ووسام النيلين من 
الطبقة األولى من جمهورية  السودان، ووسام االمارات العسكري من الطبقة األولى من المغفور له بإذن اهلل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان.

باإلضافة إلى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل سعادة الشيخ فيصل منصب رئيس مجلس إدارة الشركات التالية:
•  مجموعة شركات جيبكا

•  فيصل القابضة ذ.م.م.
•  المحالت الكبرى

•  هوسبيتاليتي القابضة إلدارة الفنادق ذ.م.م.
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السيد عمر حسين الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عين عام 2007

يشغل السيد عمر الفردان منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة .وهو يمثل في عضويته البنك التجاري القطري، الشركة المالكة ألكبر حصة في 
رأسمال البنك العربي المتحد.

السيد الفردان حائز على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال وشهادة ماجستير في العلوم المالية من جامعة وبستر في جينيفا.

اإلضافة إلى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد عمر الفردان المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة:
•  نائب رئيس مجلس إدارة الترناتيف بنك، تركيا

•  عضو مجلس إدارة البنك التجاري القطري
•  عضو مجلس إدارة ومدير الشركات التابعة لمجموعة الفردان

•  عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، قطر
•  عضو مجلس إدارة شركة االرابيان اجنسيز، قطر

•  عضو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر القطري

كما يشغل السيد عمر الفردان المناصب اإلدارية التالية:
•  الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الفردان القابضة، وشركة فنادق ومنتجعات الفردان، وشركة الفردان للسيارات )قطر وسلطنة عمان(، 

وشركة الفردان العقارية )قطر وسلطنة عمان(
•  عضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت

سعادة الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عين عام  2008

التحق سعادة الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني بمجلس إدارة البنك العربي المتحد في فبراير 2008 وهو يمثل في عضويته البنك التجاري 
القطري، الشركة المالكة ألكبر حصة في رأسمال البنك العربي المتحد.

 
حصل سعادة الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني على شهادة بكالوريوس في العلوم االجتماعية من جامعة قطر.

باإلضافة الى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل سعادة الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني المناصب التالية على مستوى 
مجالس اإلدارة:

•  رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري
•  نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني

كما يشغل سعادة الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني المناصب اإلدارية التالية:
•  صاحب شركة فيستا للتجارة

•  شريك في دار المنار
•  شريك في “دوموبان قطر”

•  شريك في “إنتيجريتد إنتليجانس سيرفيسيز”

البنك العربي المتحد٤٠



سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي
عضو مجلس إدارة

عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عين عام  2011

أّسس سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي شركة قابضة خاصة وهي شركة منافع ذ.م.م، وتمارس الشركة أنشطة مختلفة في مجال 
الضيافة والعقارات والسياحة وتأجير السيارات واالستثمار في الشركات الخاصة.

تخرج سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي من جامعة ويبستر بشهادة بكالوريوس في إدارة األعمال والمحاسبة، ويشغل مناصب إدارية  
التعاون  التجارة اإليطالية في اإلمارات العربية المتحدة وبلدان مجلس  رفيعة المستوى في عدد من المنظمات واالتحادات من بينها غرفة 

الخليجي، وشركة فيصل القابضة ذ.م.م.

وهو عضو في جمعية المحاسبين االداريين القانونيين وجمعية المحللين الفنيين في المملكة المتحدة.

باإلضافــة الى منصبــه في مجلـس ادارة البنك العربي المتحد، يشغل سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي المناصب التالية على مستوى 
مجالس االدارة:

•  رئيس مجلس إدارة شركة منافع ذ.م.م

السيد أحمد محمد المدفع
عضو مجلس إدارة

عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عين في 1992

رجل أعمال بارز، يملك السيد أحمد محمد المدفع استثمارات خاصة في المجاالت العقارية والصناعية واألوراق المالية واإلعالنية. شغل السيد 
وجمارك  موانئ  لدائرة  العام  والمدير  الشارقة،  حاكم  سمو  مكتب  مدير  منها  المستوى،  رفيعة  مناصب  عدة  سابًقا  المدفع  محمد  أحمد 

الشارقة، و رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة.

يمثل السيد أحمد محمد المدفع اتحاد غرف اإلمارات للتجارة في عضوية الغرف التالية: غرفة التجارة العربية اإليطالية، وغرفة التجارة العربية األميركية.

السيد أحمد محمد المدفع حائز على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة.

باإلضافة الى منصبه في مجلس ادارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد أحمد محمد المدفع المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة:
•  رئيس مجلس إدارة االتحاد العالمي إلدارة المعارض وشركة ارابيان جلف تشابتر التي شكلت حديثًا

•  رئيس مجلس إدارة مؤسسة رواد - الشارقة 
•  رئيس مجلس إدارة مركز المنارة لالستثمار والتطوير

•  عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز
•  عضو مجلس إدارة اتحاد غرف اإلمارات للتجارة والصناعة
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األنسة نجالء المدفع
عضو مجلس إدارة

عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عينت عام  2012

أسست األنسة نجالء المدفع »خيارات«، وهي منظمة اجتماعية تمكن الشباب االماراتي من اتخاذ القرارات الوظيفية الواعية وتساعدهم على 
تحقيق النجاح في القطاع الخاص.

شغلت سابقًا منصب مدير أول لتطوير ريادة األعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع حيث قادت فريق عمل مؤلف من مستشارين في 
مجال األعمال وقامت باإلشراف عليهم في مختلف مراحل عملية الفحص والعناية الواجبة، بدءًا من تقديم المشورة ألصحاب المشاريع إلى 
تقييم خطط األعمال واختيار المشاريع المستحقة لفرص التمويل. كما تّولت مهام تتعلق بتصميم وقيادة العديد من المبادرات ذات الصلة 

بالشباب مثل مبادرة صندوق خليفة »سلسلة أصحاب األعمال الصاعدين«. 
 

قبل التحاقها بمنصبها في صندوق خليفة، عملت االنسة نجالء المدفع في منصب شريك أول في شركة ماكنزي آند كومباني في نيويورك 
حيث أشرفت على مجموعة من المشاريع في المجال االستراتيجي الخاص بعمالء قطاع المؤسسات المالية. تتضمن خبرتها المهنية أيضًا 

أدوارًا في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز وشركة شل.

باإلضافة الى منصبها في مجلس ادارة البنك العربي المتحد، تشغل األنسة نجالءالمدفع المناصب التالية على مستوى مجالس االدارة:
•  عضو مجلس إدارة مجلس سيدات األعمال في الشارقة

•  عضو مجلس إدارة القيادات العربية الشابة في االمارات العربية المتحدة

كما تشغل اآلنسة نجالء المدفع المناصب اإلدارية التالية:
•  عضو مؤسس لمنظمة مديرات الشركات  )دول مجلس التعاون الخليجي(

•  عضو زميل في معهد أسبن لمبادرة الريادة في الشرق األوسط
•  عضو في معهد أسبن لشبكة الريادة العالمية

السيد محمد عبد الباقي محمد
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عين عام  1997

يتمتع السيد محمد عبد الباقي محمد بخبرة طويلة في القطاع المصرفي. شغل السيد محمد عبد الباقي سابًقا  منصب مدير عام مصرف 
الشركة  بينها  من  الشركات،  من  عدد  إدارة  مجلس  عضو  منصب  شغل  كما  العقاري  للمصرف  باإلنابة  التنفيذي  والرئيس  الصناعي  اإلمارات 
اإلماراتية الوطنية لصناعات البالستيك، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، والشركة الوطنية للتبريد المركزي »تبريد«، وشركة فودكو القابضة، 

.Le Chaine Des Rotissuer و ، ”ACS“ وشركة آيسو أوكتين، ومدرسة الجالية األميركية

حاز السيد محمد عبد الباقي محمد على شهادة بكالوريس في العلوم من جامعة نيويورك بوليتكنيك في الواليات المتحدة.

باإلضافة الى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد محمد عبد الباقي  محمدالمناصب التالية على مستوى مجالس االدارة:
•  رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة بترولكوم لخدمات الغاز والنفط

•  رئيس مجلس إدارة كريستال للفنادق والمنتجعات
•  عضو مجلس إدارة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت

•  عضو مجلس إدارة شركة إنتربالست وكوزموبالست

كما يشغل السيد محمد عبد الباقي محمد المناصب اإلدارية التالية:
•  الرئيس التنفيذي لمصرف اإلمارات للتنمية

البنك العربي المتحد٤٢



السيد أحمد محمد بخيت خلفان
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عضو في لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عين عام 1995

تولى السيد أحمد محمد بخيت خلفان سابًقا منصب نائب المدير العام في مصرف اإلمارات الصناعي، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة 
شركة اإلمارات الحديثة للدواجن، ونائب رئيس مجلس إدارة روابي اإلمارات. كما تولى السيد أحمد محمد بخيت خلفان عضوية مجالس إدارة 

عدد من الشركات في اإلمارات العربية المتحدة، من بينها شركة أليكو، وشركة الخليج لصناعة الزجاج، وتكافل ري.

حاز السيد أحمد محمد بخيت خلفان على شهادة بكالوريوس في العلوم من جامعة نورث إيسترن، في بوسطن. 

السيد نيكوالس كولمان
عضو مجلس إدارة

عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عضو في لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة )ابتداًء من نوفمبر 2014(
عين عام  2011

يمثل السيد نيكوالس كولمان في عضويته البنك التجاري القطري.

من  عدد  في  مناصب  عدة  سابقًا  شغل  كما  و2013.   2008 عامي  بين  التجاري  البنك  لمجموعة  المالي  المدير  منصب  نيكوالس  السيد  شغل 
المؤسسات المصرفية في لندن منها بنك مورجان ستانلي، وبنك نيويورك، وبنك وستمنستر الوطني، والبنك الملكي االسكتلندي. كما عمل 

في شركة آرثر يونغ في الكويت.

تخرج السيد نيكوالس كولمان من جامعة لندن غيلدهول حاصاًل على شهادة بكالوريوس في علوم االقتصاد )مع مرتبة الشرف(، وهو عضو 
زميل في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

باإلضافة الى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد نيكوالس كولمان المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة:
•  عضو مجلس إدارة ألترناتيف بنك، تركيا

•  عضو مجلس إدارة شركات الخدمات المالية التابعة أللترناتيف بنك، تركيا

السيد أندرو ستيفنز
عضو مجلس إدارة

عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عين عام  2007

أحد أعضاء مجلس اإلدارة الخمسة الذين يمثلون البنك التجاري القطري في مجلس إدارة البنك العربي المتحد. عمل سابًقا في بنك  ستاندرد 
تشارترد في ايرلندا وهونج كونج والبحرين وأوغندا.

تخرج السيد أندرو ستيفنز من جامعة برمنجهام في إنجلترا حاصاًل على شهادة بكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في العلوم المالية والمصرفية.

باإلضافة الى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد أندرو ستيفنز المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة:
•  عضو مجلس إدارة ألترناتيف بنك، تركيا

•  عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني، سلطنة عمان
•  رئيس/رئيس مجلس إدارة شركة أورينت 1 المحدودة، برمودا

•  نائب رئيس مجلس إدارة شركة سي بي كيو فايننس المحدودة، برمودا
•  عضو مجلس إدارة كيو اي سي انترناشيونال ذ.م.م، قطر
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السيد روبرت شارب
عضو مجلس إدارة

عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 عضو في لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عين عام 2012  )استقال في شهر سبتمبر عام 2014(

من  العديد  إدارة  مجالس  في  مستقل  كعضو  خبرته  عن  فضاًل  المصرفية،  األعمال  في  سنة   30 عن  تزيد  بخبرة  شارب  روبرت  السيد  يتمتع 
الشركات الُمدرجة والخاصة في المملكة المتحدة وأوروبا. وهو يمثل في عضويته البنك التجاري القطري.

قبل منصبه الحالي، شغل السيد روبرت شارب منصب رئيس مجلس إدارة شركة محاصة بين بنك باركليز وبنك اتش إس بي سي، فكان يغطي 
. Barclays Bank Global Pension Fund كافة عمليات الدفع النقدية الخاصة بالمملكة المتحدة كما شغل منصب عضو مستقل في

باإلضافة الى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد روبرت شارب المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة:
•  عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني، سلطنة عمان  )استقال في أكتوبر 2014( 

•  عضو مجلس إدارة ألترناتيف بنك، تركيا )استقال في مارس 2014( 

السيد أحمد سالم عبد اهلل سالم الحوسني
عضو مجلس إدارة 

عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عين عام 2012

العمومية  الجمعية  اجتماع  في  المتحد  العربي  البنك  إدارة  مجلس  في  كعضو  الحوسني  سالم  اهلل  عبد  سالم  احمد  السيد  انتخاب  تم 
السنوية لعام 2012 .

حصل السيد أحمد سالم عبدهلل سالم الحوسني على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ويلز.

باإلضافة الى منصبه في مجلس ادارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد احمد سالم عبد اهلل سالم الحوسني المناصب التالية على مستوى 
مجالس اإلدارة:

•  عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين
•  عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية )جولفار(

•  عضو مجلس ادارة شركه مشاعر القابضه )الكويت(

كما يشغل السيد أحمد سالم عبد اهلل سالم الحوسني المناصب اإلدارية التالية:
•  مدير التطوير العقاري في شركة الساحل العقارية

البنك العربي المتحد٤٤



اجتمع أعضاء مجلس اإلدارة 8 مرات خالل العام 2014، كما حصلوا على ملخص تطورات أعمال البنك من لجان مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية 
بصورة منتظمة في ما بين االجتماعات.

فيما يلي التواريخ الخاصة باجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2014:

اجتماع مجلس اإلدارة العتماد النتائج المالية الخاصة بعام 2013 ودعوة المساهمين لحضور االجتماع السنوي 22 يناير 2014: 

مراجعة األداء المالي والتجاري للبنك حتى تاريخه 3 مارس 2014: 

مراجعة األداء المالي والتجاري حتى تاريخه واعتماد النتائج المالية الخاصة بالربع األول 23 أبريل 2014: 

مراجعة األداء المالي والتجاري للبنك حتى تاريخه 7 مايو 2014: 

مراجعة األداء المالي والتجاري حتى تاريخه واعتماد النتائج المالية الخاصة بالربع الثاني 20 يوليو 2014: 

مراجعة األداء المالي والتجاري للبنك حتى تاريخه 17 سبتمبر 2014: 

مراجعة األداء المالي والتجاري حتى تاريخه واعتماد النتائج المالية الخاصة بالربع الثالث 22 أكتوبر 2014: 

مراجعة األداء المالي والتجاري حتى تاريخه واعتماد الميزانية الخاصة بعام 2015 8 ديسمبر 2014: 

BODEXCOBBACBCCBRC

Cسعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي 

VCCالسيد عمر حسين الفردان 

MCسعادة الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني 

MMMسعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي 

MMالسيد أحمد محمد المدفع 

MMالسيدة نجالء المدفع 

MCMMالسيد محمد عبد الباقي محمد 

MMCMالسيد أحمد محمد بخيت خلفان

MMM*Mالسيد نيكوالس كولمان 

MMMالسيد أندرو ستيفنز 

MMMالسيد روبرت شارب 

MMالسيد أحمد سالم عبداهلل سالم الحوسني 

٨98125عدد االجتماعات خالل العام 2014 
 

C رئيس 
M عضو  

BOD مجلس اإلدارة

EXCOB اللجنة التنفيذية للمجلس

BAC لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس

BCC لجنة االئتمان المنبثقة عن المجلس

BRC لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس

* عضو منذ نوفمبر 2014 )بعد استقالة السيد روبرت شارب(

نشاطات المجلس خالل العام 2014 
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الهيكل التنظيمي

أمين سر الشركة
   ومسؤول عالقات المستثمرين 

)ريما بطرس(

نائب رئيس تنفيذي -
 مجموعة دعم األعمال

)توني ماكري( 

نائب رئيس أول -
رئيس الخزينة

)سارفراز رزفي(

نائب رئيس تنفيذي -
الرئيـس المالي 
)براين ويست(

نائب رئيس تـنـفيذي -
)الشيخ محمد النعيمي(

اللجنة اإلدارية لالئتمان
)GMCC(

اللجنة اإلدارية لالستثمار
)MIC(

لجنة المخاطر اإلدارية
)GMRC(

لجنة المخاطر
)BRC(

لجنة التدقيق
)BAC(

نانب رئيس أول -
رئيس التدقيق التنفيذي

)تامر عبدالحميد(
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 أعضاء مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية
)EXCOB(

نائب رئيس تنفيذي -
الخدمات المصرفية للشركات

)هاورد كيتسون(

نائب رئيس تنفيذي - 
الخدمات المصرفية لألفراد

)توني جراهام(

نائب رئيس تنفيذي - العمليـات/
التـنظيم/ تكنولوجيا المعلومات

)عبد الحميد غزواني(

نائب رئيس تنفيذي -
الرئيس التنفيذي للمخاطر

)د. موندير بالال(

اللجنة اإلدارية التنفيذية 
)EXCOM( 

اللجان اإلدارية )تم تشكيلها من قبل الرئيس التنفيذي(

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
)ALCO(

اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا األعمال 
 )BTIC(

لجنة إدارة العقارات
)PSC(

الرئيس التنفيذي
)پول تروبردج(

 لجنة االئتمان
)BCC(

نائب الرئيس التنفيذي
)عوني العلمي(
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تنفيذ  في  لمساعدته  المجلس  قبل  من  تشكيلها  تم  لجان  الى  ومسؤولياته  صالحياته  من  جزءا  المتحد  العربي  البنك  إدارة  مجلس  فوض 
مهامه وواجباته وضمان توفير قدر كاف من االشراف والمراجعة في المجاالت ذات الدرجة العالية من المسؤولية.

اللجنة التنفيذية
تنوب اللجنة التنفيذية عن مجلس اإلدارة أو أي من اللجان الفرعية التابعة له في حال عدم وجودهم في الجلسة، باستثناء تلك الصالحيات 

واإلجراءات التي تقتصر على مجلس اإلدارة وفقًا لألحكام القانونية أو النظام األساسي للبنك.

إن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن وضع استراتيجية البنك طويلة األجل ومتابعة تطبيقها، ومراجعة ووضع التوصيات المتعلقة بميزانية البنك 
السنوية وخطط األعمال، ومراجعة األداء المالي والتشغيلي الخاص بالبنك، وتولي أمور أخرى من بينها على سبيل المثال ال الحصر، حوكمة 

الشركات، والمكافات والتعويضات، والموارد البشرية .

تجتمع اللجنة التنفيذية أربع مرات على األقل سنويًا. في العام 2014، عقدت اللجنة 9 اجتماعات. 

لجنة التدقيق
تقوم لجنة التدقيق بمراقبة نزاهة البيانات المالية الخاصة بالبنك، وسالمة الرقابة الداخلية، ومدى االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، 
ومدى استقاللية ومؤهالت مدققي الحسابات الخارجيين، كما تقوم بمراقبة األداء والمخرجات والتقارير المقدمة من قبل قسم التدقيق 

الداخلي.

يقوم قسم التدقيق الداخلي برفع التقارير الخاصة به بصورة مباشرة إلى مجلس اإلدارة وذلك من خالل لجنة التدقيق.

تجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على األقل سنويًا. وقد عقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خالل عام2014. 

لجنة االئتمان
ضمن  االستثمارية  البنك  أنشطة  على  بالتصديق  تقوم  كما  ائتمانية  تسهيالت  المقابلة  األطراف  ومنح  تقييم  عن  مسؤولة  االئتمان  لجنة  إن 

الحدود المصرح بها.

اجتمعت لجنة االئتمان اثنى عشرة مرة خالل عام 2014 ، مع العلم أن هذه اللجنة تجتمع كلما دعت الحاجة.

لجنة المخاطر
شكلت لجنة المخاطر لتكون مسؤولة عن كافة الجوانب الخاصة بإدارة المخاطر في البنك، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مخاطر 
لجنة  إن  المالية.   والمخاطر  السيولة،  ومخاطر  التنظيمية،  والمخاطر  القانونية،  والمخاطر  التشغيلية،  والمخاطر  السوق،  ومخاطر  االئتمان، 
التي يتعرض لها  المخاطر مسؤولة عن مراجعة واعتماد السياسات الخاصة بكافة المخاطر كما أنها مسؤولة عن متابعة كافة المخاطر 

البنك وذلك من خالل التقارير الواردة من اللجنة اإلدارية العامة إلدارة المخاطر. 

تجتمع لجنة المخاطر أربع مرات على األقل سنويًا. وقد عقدت اللجنة خمس اجتماعات خالل العام 2014.

تقييم األداء الخاص بمجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
 

تقوم لجنة المخاطر بمراجعة سنوية ألداء مجلس اإلدارة ولجانه للتأكد من التزامهم بجميع مبادئ الحوكمة المطبقة على المجلس وفقًا 
للصالحيات والمسؤوليات الموضوعة بهذا الشأن، وترفع تقريرها بهذا الشأن الى مجلس اإلدارة.

لجان مجلس اإلدارة
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حّددت اختصاصات اللجان اإلدارية في ميثاق اللجان اإلدارية الخاص بالبنك. 

لدى البنك سبع لجان إدارية، ترفع كل منها تقارير نشاطاتها بانتظام إلى مجلس اإلدارة أو لجان مجلس اإلدارة المعنية. 

اللجنة اإلدارية التنفيذية
إن اللجنة اإلدارية التنفيذية مسؤولة عن اقتراح االستراتيجية ومراقبة أداء أعمال البنك العربي المتحد والتأكد من امتثاله للمتطلبات التنظيمية 

والقانونية والسياسات الداخلية.

تجتمع اللجنة اإلدارية التنفيذية اربع مرات في السنة على األقل. 

لجنة المخاطر االدارية
تعتبر لجنة المخاطر االدارية بمثابة السلطة األعلى على مستوى اإلدارة في ما يتعلق بإدارة كافة جوانب المخاطر بما في ذلك مخاطر االئتمان 
التدقيق الخاصة  المالية وأمور  التنظيمية ومخاطر السيولة والمخاطر  القانونية والمخاطر  التشغيلية والمخاطر  ومخاطر السوق والمخاطر 

بالبنك.

عن  المنبثقة  المخاطر  لجنة  إلى  واالستثمار  المخاطر  إدارة  بسياسة  المرتبطة  المسائل  كافة  بشأن  التوصيات  االدارية  المخاطر  لجنة  ترفع 
مجلس االدارة، وإلى لجان مجلس االدارة األخرى. 

تجتمع لجنة المخاطر االدارية أربع مرات في السنة على األقل. 

اللجنة االدارية العامة لالئتمان
حيث أن اللجنة االدارية العامة لالئتمان تستمد سلطتها من لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة، فإن اللجنة اإلدارية العامة لالئتمان تعتبر 
بمثابة السلطة األعلى على مستوى اإلدارة في ما يتعلق بالموافقة على الحدود االئتمانية وعلى البرامج الخاصة بمنتجات االئتمان والتعرض 

لمخاطر االكتتاب من القروض المشتركة والمعامالت الخاصة باألوراق المالية.

تجتمع اللجنة اإلدارية العامة لالئتمان كلما دعت الحاجة. 

اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا األعمال
تم انتداب اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا األعمال لتحقيق توافق بين المبادرات الخاصة بالتكنولوجيا وبين استراتيجية األعمال الخاصة 

بالبنك وذلك من خالل وضع االتجاه االستراتيجي الخاص بالتكنولوجيا ومراقبة مدى تطور فاعلية وكفاءة العمليات الخاصة بنظم البنك.

تجتمع اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا األعمال أربع مرات على األقل سنويًا.

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
الموجودات  بإدارة  الخاصة  السياسات  بوضع  يتعلق  فيما  القرارات  اتخاذ  عن  المسؤولة  الجهة  والمطلوبات  الموجودات  إدارة  لجنة  تعتبر 

والمطلوبات ومخاطر السوق )على سبيل المثال، الهيكل الخاص بالميزانية العمومية والتمويل والتسعير والتحوط واالستثمار(.

تجتمع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ست مرات على األقل سنويًا.

اللجنة اإلدارية لالستثمار
تم انتداب اللجنة اإلدارية لالستثمار إلدارة استثمارات البنك. تخضع اللجنة لإلشراف المباشر من قبل المدير التنفيذي.

تجتمع اللجنة اإلدارية لالستثمار أربع مرات على األقل سنويًا.

اللجان اإلدارية
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لجنة إدارة العقارات
تم تكليف لجنة إدارة العقارات بمراقبة تطور المباني واألراضي والمرافق الخاصة بالبنك وضمان استخدامها بالشكل األمثل.

تجتمع لجنة إدارة العقارات اسبوعيًا.

تقييم أداء اللجان اإلدارية  
تقوم لجنة المخاطر االدارية  سنويًا بمراجعة أداء اللجان اإلدارية من حيث تنفيذها الختصاصاتها، وتعمد، بناء عليه، إلى رفع تقاريرها إلى لجنة 

المخاطر المنبثقة عن مجلس االدارة.

إدارة المخاطر 
يعتمد البنك مقاربة حذرة إلدارة المخاطر مع ضوابط إدارية صارمة، إلبقاء البنك آمنًا، ولدعم نمو األعمال المتواصل، وللحد من الخسائر ضمن 
هامش المخاطرة المقبول. يستفيد البنك من مجموعة مستقلة تعنى بإدارة المخاطر، يكمن هدفها الرئيسي في الحفاظ على إطار متين 
اتخاذ  المقبول، كما يدعم عملية  المخاطرة  المتواصل ضمن هامش  األعمال  نمو  الناشئة، ودعم  المخاطر  لتحديد وتصعيد  للرقابة، واطار 

القرارات على مختلف المستويات.

ترتكز مقاربتنا بشأن إدارة المخاطر على إطار تحكم متين وثقافة قوية إلدارة المخاطر وهي تحرص على إبقاء وحدات العمل مسؤولة عن 
إدارة المخاطر، وبالتالي تحدد الطريقة التي يترتب على الموظفين اتباعها في العمل والسلوك واتخاذ القرارات. يساهم االلتزام على مستوى 
المجلس، توازيًا مع مشاركة اإلدارة التنفيذية المباشرة في شؤون المخاطر على صعيد البنك، في معالجة المسائل بشكل فوري والشروع 

في تنفيذ الخطط التصحيحية عند الضرورة. 

بإطار  البنك  البنك. يستعين  استراتيجية  بالتوافق مع  المقبول ومراجعتهما  المخاطرة  المخاطر وتحديد هامش  إدارة  استراتيجية  بلورة  تتم 
أنواع المخاطر،  إلدارة المخاطر على صعيد المؤسسة حرصًا على تطبيق مقاربة سليمة ومتوافقة ضمن كافة وحدات العمل وعلى كافة 
وذلك لالرتقاء بمستوى المخاطر تماشيًا مع هامش المخاطرة المقبول. يحدد إطار العمل المذكور مسؤوليات فردية وجماعية بالنسبة إلى 
إدارة واإلشراف والتأمين ضد المخاطر، كما يدعم اإلبراء من المسؤوليات تجاه العمالء، والمساهمين، والجهات المنّظمة. وهو سيتطّور مع 

استمرار البنك في النمو، وسيتم تحديثه دوريًا ليعكس أي تغييرات في طبيعة أعمالنا و/أو المحيط الخارجي. 

تكّلف مجموعة إدارة المخاطر، التي يترأسها رئيس إدارة المخاطر، بوظائف متخصصة إلدارة مخاطر االئتمان في الشركات والشركات الكبيرة 
والعمالء االستراتيجيين والمؤسسات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ومشاريع التجزئة، بمساعدة أقسام تحليل المخاطر 
والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق ومراقبة االئتمان واالنتعاش والتحصيل والشؤون القانونية واالمتثال. تتم إدارة المخاطر التي يواجهها 
هامش  بيان  في  جاء  كما  المخاطر  لتحّمل  معتمدة  مستويات  ضمن  المتخصصة  اإلدارية  واللجان  المجلس  لجان  مختلف  خالل  من  البنك 
المخاطرة المقبول. تتضمن بنية حوكمة المخاطر 3 خطوط دفاع، وهي تتألف من وحدات العمل، ومجموعة إدارة المخاطر، وقسم التدقيق 
الداخلي. تحّدد وحدات العمل وتدير المخاطر ضمن اإلطار المعتمد لهامش المخاطرة المقبول؛ كما تقوم مجموعة إدارة المخاطر بإصدار 
التنفيذي  الفريق  يفيد  حيث  مستقل  بشكل  الداخلي  التدقيق  قسم  يعمل  جهته،  من  المناسبة؛  الضوابط  وتحدد  المخاطر  تقييم  معايير 

ومجلس اإلدارة بالوضع القائم بشأن فعالية سياسات وعمليات وإجراءات إدارة المخاطر. 

يعزز البنك باستمرار ممارسات إدارة المخاطر لديه، ويستثمر في التقنيات المعززة واألدوات األخرى حيثما يكون ذلك مناسبًا، بغية تحسين إطار 
إدارة المخاطر ككل. 

في العام 2014، طّبق البنك نظامًا ممكننًا إلصدار وإقرار االئتمانات، كما استخدم نماذج متقدمة لتقييم المخاطر، واعتمد وثائق تقييم متقدمة 
التجزئة وقام بتحسين نظام تقييم مخاطر االئتمان في الشركات من موديز بواسطة نماذج خاصة لتقييم االئتمان. ويتم تحديث  ألعمال 
سياسات وعمليات وإجراءات إدارة المخاطر بانتظام لتتناسب مع محيط المخاطر المتغّير باستمرار، وإلنشاء نظام لتحديد المخاطر وقياسها 

ومراقبتها والحد منها واإلبالغ عنها باستمرار. 

تنشط مجموعة إدارة المخاطر في إدارة المخاطر حرصًا على قيام إطار جّيد لتقييم نسبة األرباح إلى المخاطر، وذلك لإلستمرار في تقييم 
على  المخاطر  وإدارة  المخاطر  إلدارة  موحد  إطار  اعتماد  عبر  المخاطر  إدارة  نظام  تعزيز  نواصل  ونحن  أعمال.  فرص  إلى  وتحويلها  العالقات 

صعيد المؤسسة بهدف االرتقاء بعائدات المخاطر المعّدلة إلى أقصى حد ممكن. 

البنك العربي المتحد٥٠



المخاطر التشغيلية
يعّرف البنك المخاطر التشغيلية على أنها خطر الخسارة الناجم عن العمليات الداخلية  واألشخاص واألنظمة غير المالئمة، الناتجة عن أحداث 
خارجية، بما في ذلك المخاطر القانونية. تتعلق المخاطر التشغيلية بكل جانب من أعمال البنك، وتغطي مجموعة واسعة من المسائل. تندرج 
الخسائر الناتجة من حاالت االحتيال والنشاطات غير المفّوض بها واألخطاء واإلهمال وعدم الفعالية وفشل النظم أو من أحداث خارجية ضمن 

تعريف المخاطر التشغيلية. 

من أجل الحد من هذه الخسائر التشغيلية، قام البنك بإنشاء: 
•  سياسات وإجراءات مفصلة يتم تحديثها بانتظام لتعزيز محيط التحكم الداخلي؛ 

•  عمليات التقييم الذاتي للمخاطر مع مؤشرات رئيسية تستخدم لتقديم مؤشرات إنذار مبكرة دعمًا للخطوات المناسبة؛ 
•  تدريب يتركز حول المخاطر التشغيلية لتطوير وتعزيز وعي فريق العمل وتحسين محيط التحكم.

يعتمد البنك إطار عمل محّدد إلدارة المخاطر التشغيلية وإدارة مستقلة إلدارة المخاطر التشغيلية مرجعها المباشر رئيس إدارة المخاطر، كما 
تقوم لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس االدارة باإلشراف على المخاطر التشغيلية. 

قسم االمتثال
سياسة  وأن  استوفيت،  قد  المركزي  المصرف  متطلبات  أن  والمجلس  التنفيذي  للفريق  التأكيد  في  البنك  ضمن  االمتثال  قسم  دور  يكمن 

المخاطر التي يعتمدها البنك تضمن مكافحة الجرائم المالية إلى أقصى حد ممكن. 

يعمل قسم االمتثال بطريقة مستقلة عن وحدات األعمال، ويقوم برفع تقارير دورية للفريق التنفيذي ولمجلس االدارة. وتكمن إحدى مهامه 
الرئيسية في الحرص على إبقاء جميع أصحاب المصالح المعنيين على اطالع بآخر التطورات التنظيمية والرقابية، ولهذه الغاية، يحافظ على 

روابط وثيقة مع المصرف المركزي ويوفر التدريب والنصائح المناسبة ألعضاء إدارة البنك وموظفيه. 

ويجري  المخاطر  عالية  أنها  على  المصّنفة  البالد   مواطني  قبل  من  المفتوحة  الحسابات  كثب  عن  االمتثال  قسم  يراقب  ذلك،  عن  فضاًل 
التحقيقات ذات الصلة بمكافحة غسل األموال / العقوبات. هذا ويتحقق بانتظام من قاعدة عمالء البنك للتأكد أن ما من أفراد/ومؤسسات 

المدرجة على القائمة السوداء يملكون حسابات في البنك، ما يساهم بالتالي في الحد من المخاطر التي تهدد سمعة البنك. 

يتناسب مع  بما  الكوادر وأالجراءات وأألنظمة،  بما في ذلك  االمتثال،  الالزمة لقسم  الموارد  تأمين  البنك، وسيحرص دائمًا على  لطالما حرص 
المتطلبات الرقابية. 

الفريق القانوني
يقّدم الفريق القانوني الدعم لمجموعة إدارة المخاطر، ويكمن هدفه الرئيسي في تقديم النصح واإلرشاد بشأن مختلف المسائل التشغيلية 

واالستراتيجية. وهو يتخذ صفة المستشار القانوني للبنك، أما أولوياته فهي:
•  تقديم النصائح حول الحلول الفّعالة للمسائل القانونية والتنظيمية الجوهرية، الحالية منها والمتوقعة 

بالبنك بطريقة فعالة وتجارية، بهدف الحد من المخاطر  الرئيسية الخاصة  •  الحرص على إدارة الخطوات والعمليات والحاالت والمشاريع 
القانونية والتنظيمية والمخاطر األخرى 

•  وضع مسودة المستندات والنماذج والبنود والشروط العامة للبنك، ومراجعتها وتحديثها 
•  مراجعة كافة العقود واالتفاقيات التي سيبرمها البنك، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: االتفاقيات العالمية الرئيسية بشأن عمليات 

إعادة الشراء، اتفاقيات المقايضة المالية واالتفاقيات المشتقة الدولية، ووالعمليات المصرفية اإلسالمية.
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تعّد إدارة التدقيق الداخلي في البنك العربي المتحد بمثابة خط الدفاع الثالث ضمن إطار حوكمة البنك حيث تقوم وبشكل مستقّل بتوفير 
الضمانات المالئمة حول توافر أنظمة رقابة فعالة ومناسبة على مستوى خط الدفاع األول والذي يشمل وحدات األعمال والعمليات وخط 

الدفاع الثاني والذي يشمل إدارة المخاطر ومتابعة االلتزام ودوائر اإلشراف على األنظمة الرقابية.

البنك على تحقيق أهدافه من خالل توفير الضمانات الموضوعية والمستقلة حول فعالية وكفاءة  الداخلي مساعدة  التدقيق  إدارة  تتولى 
نظام الحوكمة وإدارة المخاطر ومتابعة االلتزام وأنظمة الرقابة الداخلية كما وتصدر التوصيات المناسبة لتعزيز العمل ضمن األطر المذكورة.
ويتم تحقيق ذلك من خالل الخدمات االستشارية التي تقدمها إدارة التدقيق لمختلف األقسام اإلدارية ومن خالل متابعة التطبيق الفعال من 

قبل اإلدارة للتوصيات الصادرة عن إدارة التدقيق.

وترفع إدارة التدقيق تقاريرها بهذا الشأن إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة، أما على المستوى اإلداري فيتبع رئيس إدارة التدقيق 
مباشرة للرئيس التنفيذي.

تتمتع إدارة التدقيق الداخلي باستقاللية تامة عن اإلدارة التنفيذية. ولضمان هذه االستقاللية تحرص لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
على الموافقة على نهج عمل التدقيق الداخلي كما يلي:

•  الموافقة على ميثاق وسياسة التدقيق الداخلي
•  الموافقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي للتدقيق الداخلي

•  الموافقة على الخطة االستراتيجية للتدقيق الداخلي
•  الموافقة على منهجية تقييم المخاطر من قبل التدقيق الداخلي

•  الموافقة على األداء الوظيفي لرئيس إدارة التدقيق الداخلي

يتم وضع الخطة اإلستراتيجية للتدقيق الداخلي على أساس تقييم المخاطر وبالتنسيق مع اإلدارة وتتم الموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة. وتتم مراجعة الخطة بشكل حيوي خالل العام إلضافة أي تعديالت قد تطرأ عليها.

المصالح  أصحاب  مع  بالتواصل  القسم  يقوم  كما  الصلة،  ذات  المخاطر  وإدارة  الحوكمة  منتديات  في  الداخلي  التدقيق  قسم  تمثيل  يتم 
الخارجيين، بما فيهم المدققين الخارجيين وفرق المصرف المركزي، الطالعهم  على نتائج مراجعات التدقيق الداخلي.

كما يقوم رئيس التدقيق الداخلي برفع تقرير دوري عن أداء إدارة التدقيق مقابل الخطط واألهداف الموضوعة لها إلى لجنة التدقيق المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة وإلى اإلدارة التنفيذية.

الموارد البشرية 

مّرة أخرى، ساهم اعتماد البنك على رأسماله البشري في دعم نمّوه اإلجمالي في عام 2014. 

والقدرات  المهارات  ذوي  اإلماراتيين  المواطنين  من  الموظفين  تطوير  على  العمل  البنك،  استراتيجية  ضمن  رئيسية  تزال  ال  التي  األمور  من 
المتعددة. يشكل االمارتيون 45٪ من مجموع موظفي البنك، مقارنة مع 44 بالمئة عام 2013، ومن خالل مبادرات مثل برنامج التميز، يسعى 
البنك الى خلق محيطًا مؤاتيًا حيث يمكن لإلماراتيين الطموحين الخضوع للتدريب الالزم وشق طريق مهني مجدي، وبالتالي المساهمة في 

نجاح البنك المستمر. 

تماشيًا مع هذه المقاربة، تم إطالق مبادرة الريادة عام 2014، حيث خضع 15 موظفًا من بين المواطنين اإلماراتيين ذوي األداء العالي لعملية 
اختيار صارمة للتأهل إلى برنامج منّظم من 12 شهرًا يتألف من تدريب تقني وخطط توجيه وتطوير للقيادة حرصًا على تزويدهم بالمهارات 

الضرورية لإلنتقال إلى أدوار إدارية في المستقبل القريب. 

يعتمد  المنطلق،  هذا  ومن  البشري،  رأسماله  وتطوير  اإلماراتي  االقتصاد  في  المساهمة  حيث  من  النطاق  الواسعة  بمسؤولياته  البنك  يقّر 
باستمرار على عالقاته الوثيقة مع مجموعة من مؤسسات التعليم العالي، كما يشارك في عدد من معارض التوظيف. فضاًل عن ذلك، يلتزم 
البنك العربي المتحد بتأدية دور ناشط  وداعم للعديد من مبادرات التوطين اإلماراتي التي ينّظمها المصرف المركزي، وسوف يستمر في توفير 

المساعدة الضرورية للحفاظ على الزخم الالزم لنجاح هذه المبادرات. 

ارتباط الموظفين  البنك استبيان مدى  الرائدين في المنطقة في مجال الموارد البشرية، أجرى  في العام 2014، وبمساعدة أحد المستشارين 
بالعمل حرصًا على مساعدة اإلدارة العليا على تكوين لمحة حقيقية عن االلتزام موظفي البنك ألهدافه االستراتيجية. ومن خالل المشاركة 
الملفتة التي وصلت نسبتها إلى 83٪ ، سّجل البنك عالمة استجابة إيجابية بلغت 67٪، يمكن مقارنتها إيجابًا مع مؤسسات الخدمات المالية 
أي  تنفيذ  سيتم  كما  القيادة،  فريق  يد  على  النتائج  تقييم  وسيتم  سنويًا،  المسح  إجراء  سيتم  الخليجي.  التعاون  مجلس  بلدان  في  األخرى 

خطوات متابعة التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

نظرًا إلى الترابط المثبت بين الموظف الملتزم ومستويات الخدمة العالية ورضا العميل، يحتل البنك على مكانة جيدة تساعده على المضي 
قدمًا نحو المزيد من النمو. 

التدقيق الداخلي
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وتماشيًا مع تطّور ممارسات العمل على ضوء الدور المتزايد للتكنولوجيا في مكان العمل، أطلق البنك العربي المتحد نظام إدارة المعرفة 
تبدأ من  المنّظمة ضمن مواضيع  المعرفة  برامج  إلى مجموعة ضخمة من  الفوري  الولوج  الموظفون حاليًا من  اإلنترنت، حيث يستفيد  على 

شروط االمتثال اإللزامية، وصواًل إلى الكفاءات التقنية الخاصة أو دورات تحسين المهارات. 

أخيرًا، نظرًا إلى نمو البنك العربي المتحد المتواصل، استمر قسم الموارد البشرية خالل العام 2014 في التركيز على تأمين خطط تعاقب متينة 
للبنك. ومن بين األمور األساسية لتحقيق هذا الهدف، الحرص على تركيز نشاطات التطوير في مجاالت معينة بغية تعزيز القدرات على كافة 

المستويات في البنك، وبالتالي ضمان كوادر مناسبة من المواهب القيادية والتقنية لدعم النجاح المستدام في السنوات القادمة.  

المسؤولية االجتماعية للشركة

وتوظيف  لدعم  أولوية  البنك  أعطى  األخيرة،  السنوات  خالل  الجّد.  محمل  على  اإلماراتي  المجتمع  تجاه  التزاماته  المتحد  العربي  البنك  يأخذ 
المواطنين ذوي االحتياجات الخاصة والعمل عن كثب مع منظمات تؤيد مساهماتهم في المجتمع. وفي إطار هذه المبادرة، يستمر البنك 
في تقديم إسهامات سنوية إلى “نادي الثقة لتأهيل وتشغيل ذوي اإلعاقة”، وهو منظمة بارزة تقدم دعمًا قّيمًا لألشخاص ذوي االحتياجات 
الخاصة في اإلمارات العربية المتحدة. ولقد توّسع نطاق هذا الدعم بعد أن أصبح البنك العربي المتحد الراعي الحصري لدورات برنامجه التدريبي، 
التي تشدد على دمج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع. كما دعم البنك هذا العام مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية، التي 

تقّدم خدمات متخصصة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بما في ذلك التعليم والعالج وإعادة التأهيل. 

برنامج  الصائمين وتقّدم مآدب اإلفطار كجزء من  المتحد خيمة رمضانية للصالة، تستضيف  العربي  البنك  افتتح  المبارك،  خالل شهر رمضان 
اجتماعي، يقوم على مجموعة واسعة من النشاطات اإلنسانية.  

هذا وأعلن البنك مؤخرًا عن إنتاج غنائي بمناسبة اليوم الوطني اإلماراتي، وهو عبارة عن رسالة وفاء لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
اإلمارات العربية المتحدة، وسمو أعضاء المجلس األعلى اإلماراتي وحّكام اإلمارات. ولقد القى هذا اإلنتاج الكبير - التي تم استكماله في كانون 
األول بمناسبة اليوم الوطني اإلماراتي - االستحسان حيث جمع بين أسماء مألوفة في عالم الفنون الحديثة بما في ذلك مطربين وشخصيات 

إعالمية ورياضيين من العالم العربي. 

كانت المسؤولية االجتماعية وستبقى على الدوام ركنًا أساسيًا في نجاح البنك. ومع مضيه قدمًا، يعتبر البنك من بين أولوياته االعتماد على 
مبادراته لدعم المجتمع الذي ينتمي اليه عمالئه.   

لمحة موجزة حول المساهمين

اجتماع المساهمين
الخاص  النظام االساسي  للبنك. يقدم  العليا  المتحد، السلطة  العربي  البنك  العمومية السنوي وهو اجتماع مساهمي  يعتبر اجتماع الجمعية 
بالبنك اإلطار القانوني الذي يتم من خالله دعوة المساهمين وعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي واجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي خالل األربعة أشهر األولى من السنة. عادة ما يتضمن اجتماع الجمعية العمومية السنوي ما يلي:
•  استالم البيانات المالية الخاصة بنهاية السنة وتقرير أعضاء مجلس اإلدارة وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين

•  النظر في واعتماد اقتراح مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتوزيع األرباح
•  إبراء زمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات الخارجين من أي التزامات عن السنة الماضية

•  النظر في واعتماد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
•  تعين مدققي الحسابات الخارجين للسنة المالية التالية

•  اختيار أعضاء مجلس اإلدارة

من الممكن أن يجتمع الشركاء بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي يتم عقده التخاذ قرارات بشأن األمور األخرى بخالف 
األمور التي يتناولها اجتماع الجمعية العمومية السنوي. يتم بيان اإلطار العام الذي يتم من خالله دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية 

العمومية غير العادية في النظام االساسي الخاص بالبنك.

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للعام الماضي في 3 مارس 2014. كما انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في اليوم 
نفسه للموافقة على تعديل النظام األساسي للبنك.

كبار المساهمين
فيما يلي قائمة كبار المساهمين الذين يمتلكون 5٪ أو أكثر من األسهم كما هو في 31 ديسمبر 2014: 

٪40.00 •  البنك التجاري القطري  
٪8.31 سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي   •

  ٪5.64 شركة جيبيكا المحدودة   •
٪5.31 جمعة الماجد عبد اهلل مهيري   •
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المساهمة حسب الجنسية*

المساهمة حسب الفئة*

٪53 اإلمارات العربية المتحدة 

٪42 قطر 

٪0.01 دول الخليج األخرى 

الدول العربية األخرى  ٪0.93
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يسرني، بالنيابة عن مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

في ظل ما يشهده السوق من ظروف صعبة، واصل اإلنتعاش اإلقتصادي نموه مدعومًا بحركة االقتراض المستمرة لتمويل أنشطة القطاع 
العام في أبو ظبي بشكل خاص، والنمو القوي في القطاع الخاص األكثر تنوعًا في دبي وتحديدًا في القطاعات الرئيسية للتجارة والمواصالت 

والسياحة.

على خلفية تحسن البيئة اإلقتصادية، تمكن البنك العربي المتحد بفضل أدائه القوي من جني الفوائد بواسطة نموذج األعمال القائم على 
تركيز أنشطته المصرفية داخل اإلمارات المتحدة العربية ما أتاح للبنك تحقيق نتائج مالية قياسية في العام 2014، حيث بلغ صافي األرباح عن 
نموًا مستدامًا في  البنك  األعمال في  2013. وشهدت كافة وحدات  العام  10٪ مقارنًة مع  بزيادة وقدرها  المذكورة 605 مليون درهم،  الفترة 
الميزانية العمومية خالل فترة االثنى عشر شهر الماضية. وارتفعت القروض والسلفيات للعمالء بنسبة 17٪ لتصل الى 17.9 مليار درهم في حين 

حققت ودائع العمالء زيادة ملحوظة بنسبة 24٪ لتصل إلى 18.7  مليار درهم. 

وإستمر األداء الجيد لمحافظ اإلئتمان خالل العام 2014 مقارنة مع القطاع المصرفي ككل، في حين حافظنا على مستويات مقبولة ومناسبة 
السابقة،  السنوات  في  الموجودات  محافظ  تعزيز  إلى  تهدف  كبيرة  خطوات  البنك  إتخاذ  من  الرغم  وعلى  للمخاطر.  التعرضات  إلجمالي 
البنك.  الذي يحققه  المتواصل  النمو  المستدامة وذلك في ظل  العوائد  الميزانية من أجل تحقيق  التركيز األساسي على تحسين  فسيبقى 

وعليه سنواصل مراجعة تقنيات إدارة المخاطر وتحسينها تماشيًا مع أفضل الممارسات.

مبّسطًا  نموذجًا  حاليًا  نتبع  البنكين،  بين  اإلستراتيجية  الشراكة  منطلق  من  القطري  التجاري  البنك  من  نلقاه  الذي  واإلرشاد  الدعم  وبفضل 
العربية  اإلمارات  دولة  إزدهار  تحقيق  في  وللمساهمة  والشركات،  األفراد  من  لعمالئنا  األفضل  البنك  نصبح  ألن  خالله  من  نسعى  لألعمال 

المتحدة وتقديم القيمة الفعالة للمساهمين. 

التالي، وذلك مع مراعاة الحصول على  النحو  المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على  أرباح عن السنة  ونتيجة لذلك، يوصي مجلس اإلدارة بتوزيع 
الموافقة المسبقة للمصرف المركزي:  

)ألف درهم(     

 737٫494 الرصيد االفتتاحي لألرباح غير الموزعة كما في 1 يناير 

أرباح السنة   605٫408
2٫659 المحول من احتياطي إعادة التقييم  
)298٫920( أرباح موزعة في العام 2013  
1٫046٫641 الرصيد المتاح للتخصيص 

التوزيع المقترح من األرباح

)60٫541( المحول إلى االحتياطي الخاص 
)60٫541( المحول إلى االحتياطي القانوني 
)10٫800( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

914٫759 رصيد األرباح غير الموزعة  في 31 ديسمبر 

وبناء على موافقة الجمعية العمومية على اقتراح توزيع األرباح المعروض عليها، سيرتفع اجمالي حقوق المساهمين الى 2.912 مليار درهم 
كما في 31 ديسمبر 2014، مقابل 2٫482 مليار درهم في نهاية العام 2013. واستنادًا إلى ذلك، يقترح مجلس االدارة توزيع ارباح نقدية بنسبة ٪10 
من رأس المال المدفوع عن العام 2015  أي ما يساوي 114.6 مليون درهم مضافًا إليها ما نسبته 20٪ من رأس المال المدفوع  أي ما يساوي 229.2 
مليون درهم يتم توزيعها على شكل أسهم منحة، على أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة للمصرف المركزي والجمعية العمومية.  

في الختام، انتهز هذه الفرصة ألتوجه بالشكر إلى مجلس اإلدارة حيث ساهم تفانيه وإرشاداته بتحقيق هذا النجاح المتواصل. وأعبر بالنيابة عن 
مجلس االدارة عن خالص تقديري لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة على الدعم غير المحدود الذي تقدمه للقطاع المالي والمصرفي. 
كما أّود التشديد على تقديرنا للمصرف المركزي وكافة الهيئات التنظيمية والرقابية التي يخضع لها البنك، على دعمهم المستمر والقيم 
لنا. وال يفوتني في النهاية شكر البنك التجاري القطري على توجيهه المتواصل وشراكته االستراتيجية. وإلى ذلك، فإننا وبإذن اهلل نتطلع الى 

تحقيق المزيد من النجاح في العام 2015.

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

21 يناير 2015

تقريــر مجلــس اإلدارة
للسنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبـر 2014

البنك العربي المتحد٥٦
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التقرير حول البيانات المالية الموحدة 

التابعة  وشركته  )“البنك”(  عامة  مساهمة  شركة   - المتحد  العربي  للبنك  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
)“المجموعة”(، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2014، والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات 
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن 

ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة 

الرقابة  وعن  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  وفقًا  عادلة  بصورة  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  وعرض  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 
الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو 

الخطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات 

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا 
وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. وتقتضي هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على 

تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة خالية من األخطاء المادية. 

الموحدة.  المالية  البيانات  في  واإلفصاحات  المبالغ  حول  تدقيقية  أدلة  على  للحصول  إجراءات  تنفيذ  على  التدقيق  أعمال  تنطوي 
البيانات  المادية في  بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء  الموضوعة من قبلنا،  التي تم اختيارها على األحكام  وتعتمد اإلجراءات 
المالية الموحدة الناتجة عن االحتيال أو الخطأ. عند إجراء تقييمات المخاطر، نضع باالعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام المنشأة 
بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة، 
مالءمة  لمدى  تقييمًا  التدقيق  أعمال  تضمنت  كما  للمنشأة.  الداخلية  الرقابة  فاعلية  مدى  حول  الرأي  إبداء  بغرض  ليس  ولكن 
السياسات المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات 

المالية الموحدة بصورة عامة. 

هذا ونعتقد بأن األدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا التدقيقي.

الرأي 

في كما  للمجموعة  الموحد  المالي  المركز  عن  المادية،  النواحي  كافة  من  عادلة،  بصورة  ُتعبر  الموحدة  المالية  البيانات  أن   برأينا، 
التقـارير  لمعاييـر  وفـقًا  التـاريخ  ذلك  فـي  المنتهية  للسـنة  الموحـدة  النقديــة  وتدفقـاتها  الموحـد  المـالي  وأدائهـا   2014 ديسمـبر   31

المالية الدوليـة. 

البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة                                                            

تقرير مدققي الحسابات المستقلين للسادة المساهمين
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التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته(، فإننا نؤكد أيضًا أننا قد حصلنا على كافة 
المعلومات واإليضاحات الالزمة لتدقيقنا؛ وأن البيانات المالية الموحدة تلتزم، من كافة النواحي المادية، بمتطلبات القانون االتحادي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته( والقانون االتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام األساسي للبنك؛ وأن البنك 
قد قام باالحتفاظ بسجالت مالية منتظمة وأن محتويات تقرير أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة تتفق 
مع ما جاء في السجالت المالية للبنك. كما لم يسترع انتباهنا وجود أي مخالفات للقوانين المذكورة أعاله والنظام األساسي خالل 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ماديًا سلبيًا على أعمال البنك أو مركزه المالي. 

كى بي إم جي لوار جلف ليمتد
اوستون الين هنري رودمان

رقم التسجيل: 844

التاريخ: ٢١ يناير ٢0١5
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2014إيضاح
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

41٫233٫842962،531إيرادات   الفائدة
)171٫972( )224٫453(5مصروفات   الفائدة

1٫009٫389790٫559صافي   إيرادات   الفائدة

121٫074110٫272صافي   إيرادات   الرسوم   والعموالت

87٫20757٫627صافي   إيرادات   الصرف   الناتجة   من   معامالت   بالعمالت   األجنبية

6155٫51081٫037اإليرادات   التشغيلية   األخرى

1٫373٫1801٫039٫495إجمالي   اإليرادات   التشغيلية

)168٫464()374٫075(7مخصص   خسائر   االئتمان

999٫105871٫031صافي   اإليرادات   التشغيلية

)202٫937()252٫062(مصروفات   الموظفين
)15٫896()26٫508(8استهالك   الممتلكات   والمعدات

)99٫719()115٫127(المصروفات   التشغيلية   األخرى

)318٫552()393٫697(إجمالي   المصروفات   التشغيلية

605٫408552٫479أرباح   السنة

0٫47 درهم0٫52 درهم9ربحية   السهم   

ُتشكل اإليضاحات من ١ إلى ٢6 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 60 و 6١.

                                                                                                                                                                                       البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
 بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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2014إيضاح
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

605٫408552٫479أرباح   السنة

اإليرادات   الشاملة   األخرى

البنود   التي   تم   أو   قد   يتم   إعادة   تصنيفها   إلى   األرباح   أو   الخسائر

)56٫311()15٫848(19صافي   الخسائر   غير   المحققة   من   االستثمارات   المتاحة   للبيع

)4٫456(193٫602االستثمارات   المتاحة   للبيع    -  ٌمعاد   تصنيفها   إلى   بيان   الدخل   

2٫772-19األرباح   غير   المحققة   من   عقود   تحوط   التدفقات   النقدية

-)2٫772(19عكس   األرباح   عند   تسوية   تحوطات   التدفقات   النقدية

)928(-8صافي   الخسائر   من   إعادة   تقييم   ممتلكات   ومعدات

)15٫018()58٫923(

590٫390493٫556إجمالي   اإليرادات   الشاملة   للسنة

ُتشكل اإليضاحات من ١ إلى ٢6 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 60 و 6١.

                                                                                                                                                                                  البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
 بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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2014إيضاح
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

الموجودات
101٫810٫5581٫301٫775النقد   واألرصدة   لدى   مصرف   اإلمارات   العربية   المتحدة   المركزي

111٫933٫2311٫848٫253المستحق   من   بنوك   
717٫940٫90315٫285٫481القروض   والسلفيات   

122٫486٫5301٫615٫417االستثمارات   
13110٫79473٫802العقارات   االستثمارية

8409٫115212٫292الممتلكات   والمعدات
141٫018٫1541٫212٫736الموجودات   األخرى

25٫709٫28521٫549٫756إجمالي   الموجودات

المطلوبات   وحقوق   المساهمين

المطلوبات
846٫9141٫097٫174المستحق   إلى   البنوك

1518٫718٫29715٫034٫837ودائع   العمالء
162٫019٫6551٫652٫445القروض   متوسطة   األجل

171٫212٫7581٫283٫769المطلوبات   األخرى

22٫797٫62419٫068٫225إجمالي   المطلوبات

حقوق   المساهمين

181٫145٫861996٫401رأس   المـال
18412٫659352٫118االحتياطي   الخاص

18495٫214434٫673االحتياطي   القانوني
189٫3119٫311االحتياطي   العام

187503٫409احتياطي   إعادة   التقييم
914٫759737٫494األرباح   المحتجزة

)51٫875()66٫893(19التغيرات   المتراكمة   في   القيمة   العادلة

2٫911٫6612٫481٫531إجمالي   حقوق   المساهمين

25٫709٫28521٫549٫756إجمالي   المطلوبات   وحقوق   المساهمين

تم اعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢١ يناير ٢0١5، وتم التوقيع باإلنابة عنه من قبل:

............................................................                                                   ............................................................................
بول تروبريدج الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي  

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  

ُتشكل اإليضاحات من ١ إلى ٢6 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 60 و 6١.

                                                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
بيان المركز المالي الموحد 

كما في 31 ديسمبر 2014
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2014إيضاح
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

األنشطة   التشغيلية
605٫408552٫479أرباح   السنة

بنود   ال   تتضمن   تدفقات   نقدية : 
826٫50815٫896االستهالك

7374٫075168٫464مخصص   خسائر   االئتمان

بنود   يتم   أخذها   باالعتبار   بشكل   منفصل : 
)18٫856()42٫706(صافي   األرباح   من   بيع   استثمارات   

-)42٫248(13األرباح   من   تقييم   عقارات   استثمارية   بالقيمة   العادلة
)2٫600()4٫277(13األرباح   من   بيع   عقارات   استثمارية

التغيرات   في   الموجودات   والمطلوبات   التشغيلية  : 
)4٫572٫452()3٫029٫497(القروض   والسلفيات

)286٫135()385٫690(المستحق   من   مصرف   اإلمارات   العربية   المتحدة   المركزي
الهامش   النقدي   المحتفظ   به   من   قبل   بنوك   مقابلة   مقابل   القروض

68)35٫881(11   والمعامالت   المشتقة
)463٫308(14194٫582الموجودات   األخرى

)222٫372()567٫035(المستحق   إلى   بنوك   ُتستحق   بعد   ثالثة   أشهر
153٫683٫4604٫940٫554ودائع   العمالء

424٫549)101٫988(17المطلوبات   األخرى

674٫711536٫287صافي   التدفقات   النقدية   الناتجة   من   األنشطة   التشغيلية

األنشطة   االستثمارية
)76٫019()223٫331(8شراء   ممتلكات   ومعدات

)73٫802()2٫544(13شراء   عقارات   استثمارية
)1٫767٫957()6٫400٫811(شراء   استثمارات

5٫588٫3631٫449٫881المتحصالت   من   استرداد  / بيع   استثمارات
12٫07715٫500المتحصالت   من   بيع   عقارات   استثمارية

18٫028-المتحصالت   من   استبعاد   ممتلكات   ومعدات

)434٫369()1٫026٫246(صافي   التدفقات   النقدية   المستخدمة   في   األنشطة   االستثمارية

األنشطة   التمويلية
    16367٫2101٫009٫828قروض   متوسطة   األجل

)10٫800()10٫800(مكافآت   أعضاء   مجلس   اإلدارة
)249٫100()149٫460(توزيعات   األرباح   المدفوعة   نقدًا

206٫950749٫928صافي   التدفقات   النقدية   الناتجة   من   األنشطة   التمويلية

851٫846)144٫585(الزيادة   في   النقد   وما   يعادله

2٫114٫8961٫263٫050النقد   وما   يعادله   في   1   يناير

1٫970٫3112٫114٫896النقد   وما   يعادله   في   31   ديسمبر

يتألف النقد وما يعادله من مبالغ بيان المركز المالي التالية ذات تواريخ استحقاق أصلية تمتد إلى ثالثة أشهر أقل: 

560٫774437٫681النقد   واألرصدة   لدى   مصرف   اإلمارات   العربية   المتحدة   المركزي
1٫889٫2411٫840٫144المستحق   من   بنوك   خالل   ثالثة   أشهر

)162٫929()479٫704(المستحق   إلى   البنوك   خالل   ثالثة   أشهر

1٫970٫3112٫114٫896

ُتشكل اإليضاحات من ١ إلى ٢6 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 60 و 6١.

                                                                                                                                                                                  البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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رأس المال
ألف درهم

االحتياطي 
الخاص 

ألف درهم

االحتياطي 
القانوني 

ألف درهم

االحتياطي 
العام 

ألف درهم

احتياطي 
إعادة 

التقييم
ألف درهم

األرباح 
المحتجزة 
ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة

 في القيم 
العادلة

ألف درهم
اإلجمالي 

ألف درهم

2٫481٫531)51٫875(996٫401352٫118434٫6739٫3113٫409737٫494في   1   يناير2014   

605٫408-605٫408-----أرباح   السنة

)15٫018()15٫018(------اإليرادات   الشاملة   األخرى    للسنة

إجمالي   اإليرادات   الشاملة
590٫390)15٫018(605٫408-----   للسنة

االستهالك   المحول   إلى 
--49)49(----  األراضي   والمباني

--2٫610)2٫610(----بيع   عقارات   استثمارية

--)149٫460(----149٫460توزيعات   أسهم )إيضاح   18   (

)149٫460(-)149٫460(-----توزيعات   أرباح   نقدية  ) إيضاح   18   (

)10٫800(-)10٫800(-----مكافآت   أعضاء   مجلس   اإلدارة

--)60٫541(---60٫541-التحويل   إلى   االحتياطي   الخاص

--)60٫541(--60٫541--التحويل   إلى   االحتياطي   القانوني

2٫911٫661)66٫893(1٫145٫861412٫659495٫2149٫311750914٫759في 31 ديسمبر 2014

رأس المال
ألف درهم

االحتياطي 
الخاص 

ألف درهم

االحتياطي 
القانوني 

ألف درهم

االحتياطي 
العام 

ألف درهم

احتياطي 
إعادة 

التقييم
ألف درهم

األرباح 
المحتجزة 
ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة

 في القيم 
العادلة

ألف درهم
اإلجمالي 

ألف درهم

6٫1202٫247٫875 996٫401296٫870379٫4259٫31114٫593545٫155في   1   يناير2013   

552٫479-552٫479-----أرباح   السنة

)58٫923()57٫995(-)928( ----اإليرادات   الشاملة   األخرى   للسنة

493٫556)57٫995(552٫479)928( ----إجمالي   اإليرادات   الشاملة   

االستهالك   المحول   إلى 
--58)58( ----  األراضي   والمباني

إعادة   التقييم   المحول   األراضي
--10٫198)10٫198(----   والمباني

)249٫100(-)249٫100(-----توزيعات   األرباح   النقدية  )  إيضاح ١8 ( 

)10٫800( -)10٫800( -----مكافآت   أعضاء   مجلس   اإلدارة

--)55٫248(---55٫248-التحويل   إلى   االحتياطي   الخاص

--)55٫248(--55٫248--التحويل   إلى   االحتياطي   القانوني

2٫481٫531)51٫875(996٫401352٫118434٫6739٫3113٫409737٫494في   31   ديسمبر2013   

ُتشكل اإليضاحات من ١ إلى ٢6 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 60 و 6١.

                                                                                                                                                                                            البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
بيان التغييرات في حقوق الملكية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

البنك العربي المتحد66



التأسيس واألنشطة  1

تأســس البنــك العربــي المتحــد ش.م.ع. )»البنــك«( كشــركة عامــة ذات مســؤولية محــدودة فــي إمــارة الشــارقة عــام ١975 بموجــب المرســوم 
الصــادر عــن صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، وتــم تســجيل البنــك كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )8( 
لســنة ١984 )وتعديالتــه( لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يقــع المكتــب المســجل للبنــك فــي إمــارة الشــارقة، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. إن 

عنــوان المكتــب المســجل هــو ص.ب ٢50٢٢، الشارقـــة، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

ــات  ــًا العملي ــك أيض ــزاول البن ــدة. ي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــه ف ــه وفروع ــالل مكاتب ــن خ ــة م ــة التجاري ــال المصرفي ــك األعم ــزاول البن ي
ــارة. ــروع مخت ــي ف ــالمية ف ــة اإلس ــات المصرفي ــام الخدم ــالل أقس ــن خ ــالمية م ــة اإلس المصرفي

االستثمار في شركة تابعة 
بتاريــخ ٢8 نوفمبــر ٢0١١، قــام البنــك بتأســيس شــركة الصــدارة لالســتثمار كشــركة اســتثمارية. بدأت شــركة الصــدارة لالســتثمار )»الشــركة التابعة«( 
عملياتهــا بتاريــخ 3 مايــو ٢0١٢ عندمــا تــم تقديــم رأس المــال فــي الشــركة التابعــة. تــم تأســيس الشــركة كشــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل 
مــن قبــل البنــك، ويتــم توحيــد النتائــج الماليــة للشــركة التابعــة ضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة للبنــك للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢0١4. 

ُيشــار إلــى البنــك وشــركته التابعــة معــًا بـــ )»المجموعــة«(.  

يتمثــل رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل لشــركة الصــدارة لالســتثمار فــي 300 ســهم بقيمــة ١٫000 درهــم للســهم الواحــد بإجمالــي 300٫000 
درهــم )3١ ديســمبر ٢0١3: 300٫000 درهــم(. تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة التابعــة بإجــراء االســتثمارات الماليــة الخاصــة بهــا واالســتثمار فــي 

المشــروعات التجاريــة وتقديــم الخدمــات االستشــارية االســتثمارية.

أساس اإلعداد  2

بيان التوافق
ــر الماليــة الدوليــة، كمــا تلتــزم بمتطلبــات القوانيــن ذات الصلــة فــي  ــر التقاري ــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــًا لمعايي تــم إعــداد البيان

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. دول

أساس القياس
ــتقة  ــة المش ــأدوات المالي ــة ل ــة العادل ــاس القيم ــتثناء قي ــة باس ــة التاريخي ــدأ التكلف ــًا لمب ــدة وفق ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــداد ه ــم إع ت
واالســتثمارات واألرض والمبانــي والعقــارات االســتثمارية. إن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا التــي تمثــل البنــود 
المتحــوط بشــأنها فــي تحوطــات القيمــة العادلــة، والمســجلة بالتكلفــة، يتــم تعديلهــا لتســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المنســوبة 

ــأنها. ــوط بش ــم التح ــي يت ــر الت للمخاط

العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية
تــم عــرض هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة بعملــة )»الدرهــم اإلماراتــي«( وهــي العملــة الرســمية للمجموعــة، كمــا تــم تقريــب كافــة القيــم 

إلــى أقــرب عــدد صحيــح باأللــف، مــا لــم ُيذكــر خــالف ذلــك.

األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة
إن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات التــي 
تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية والمبالــغ الُمعلنــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة 

عــن تلــك التقديــرات. 

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات التابعــة لهــا بصــورة مســتمرة. ويتــم االعتــراف بالتغيــرات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي 
يتــم فيهــا تعديــل التقديــرات وفــي أي فتــرات مســتقبلية تتأثــر بتلــك التعديــالت. 

بصــورة محــددة، يتــم أدنــاه بيــان المعلومــات حــول المجــاالت الهامــة التــي تنطــوي علــى عــدم اليقيــن فــي التقديــرات واألحــكام الهامــة فــي 
تطبيــق السياســات المحاســبية التــي لهــا التأثيــر األكبــر علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة: 

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

في 31 ديسمبر 2014
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أساس اإلعداد )تابع(  2

األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة )تابع(

تصنيف االستثمارات
ــه لالســتحقاق أو  ــه محتفــظ ب عنــد االســتحواذ علــى اســتثمار مــا، تقــرر المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري تصنيــف هــذا االســتثمار علــى أن

ــع. ــاح للبي ــتثمار مت ــرة أو كاس للمتاج

ــار  ــات المعي ــتيفاء متطلب ــان اس ــى ضم ــل اإلدارة عل ــتحقاق، تعم ــا لالس ــظ به ــتثمارات محتف ــر اس ــي تعتب ــتثمارات الت ــك االس ــق بتل ــا يتعل فيم
المحاســبي الدولــي رقــم 39، وبصــورة محــددة، تلــك االســتثمارات التــي يكــون لــدى المجموعــة الرغبة والقــدرة على االحتفــاظ بها لالســتحقاق.

تقــوم المجموعــة بتصنيــف االســتثمارات علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة فــي حــال تــم االســتحواذ عليهــا بصــورة أساســية لغــرض تحقيــق 
أربــاح قصيــرة األجــل بواســطة الُتجــار.

يتم تصنيف كافة االستثمارات األخرى على أنها متاحة للبيع.

مبدأ االستمرارية
ــوارد  ــا الم ــة لديه ــى أن المجموع ــت إل ــتمرارية، وخلص ــدأ االس ــًا لمب ــتمرار وفق ــى االس ــة عل ــدرة المجموع ــم ق ــة بتقيي ــت إدارة المجموع قام
الالزمــة الســتمرار أعمالهــا فــي المســتقبل المنظــور. عــالوة علــى ذلــك، لــم يســترع انتبــاه اإلدارة أيــة شــكوك ماديــة مــن شــأنها أن تؤثــر بصــورة 

هامــة علــى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية. وعليــه، يتــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية.

القيمة العادلة لألدوات المالية
عندمــا ال يمكــن اســتخالص القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة فــي بيــان المركــز المالــي مــن األســواق النشــطة، يتــم 
تحديدهــا مــن خــالل العديــد مــن أســاليب التقييــم التــي تتضمــن اســتخدام النمــاذج الحســابية. يتــم اســتخالص مدخــالت هــذه النمــاذج مــن 
معطيــات الســوق الملحوظــة حيثمــا يكــون ذلــك ممكنــا. فــي حيــن يتــم وضــع أحــكام لتحديــد القيــم العادلــة عندمــا ال تتوافــر معطيــات 
الســوق الملحوظــة. عنــد وضــع هــذه األحــكام، تتــم مراعــاة مبالــغ الســيولة والمدخــالت الرئيســية مثــل مــدى تقلــب المشــتقات طويلــة األجــل 
ومعــدالت الخصــم ومعــدالت الســداد وافتراضــات معــدل العجــز لــأوراق الماليــة المدعومــة بموجــودات. يتضمــن اإليضــاح ٢5 وصــف تفصيلــي 

لتقييــم األدوات الماليــة.

انخفاض قيمة االستثمارات
ــاك  ــون هن ــا يك ــة عندم ــي القيم ــاض ف ــت النخف ــد تعرض ــع ق ــة للبي ــتحقاق والمتاح ــا لالس ــظ به ــتثمارات المحتف ــة أن االس ــر المجموع تعتب
انخفــاض جوهــري أو متواصــل فــي القيمــة العادلــة عــن التكلفــة، أو عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة كنتيجــة 
لوقــوع حــدث أو أكثــر بعــد االعتــراف المبدئــي بالموجــودات )»حــدث خســارة«(، وكان لحــدث )أحــداث( الخســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية المقــدرة بحيــث يمكــن تقديرهــا بصــورة موثوقــة. يتطلــب وضــع أحــكام هامــة لتحديــد مــا هــو االنخفــاض »الجوهــري« ومــا هــو 
االنخفــاض »المتواصــل«. تقــوم المجموعــة بتقييــم عــدد مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك قيمــة االنخفــاض وطــول فتــرة االنخفــاض والتقلبــات 
العاديــة فــي أســعار أســهم الســندات المدرجــة والتدفقــات النقديــة المســتقبلية وعوامــل الخصــم للســندات غيــر المدرجــة وســندات الديــن. 
ترتكــز هــذه التقديــرات علــى االفتراضــات التــي يتــم وضعهــا لعــدد مــن العوامــل وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى حــدوث تغيــرات 

مســتقبلية فــي المخصــص.

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات
تقــوم المجموعــة بمراجعــة القــروض والســلفيات الهامــة فــي حالتهــا الفرديــة بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي لتحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري 
تســجيل مخصــص انخفــاض القيمــة ضمــن بيــان الدخــل. وبصــورة محــددة، يتعيــن علــى اإلدارة وضــع األحــكام لتقديــر قيمــة وموعــد 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى المخصصــات الالزمــة. ترتكــز هــذه التقديــرات بصــورة أساســية علــى االفتراضــات 
الُمتعلقــة باحتماليــة العجــز عــن الســداد والخســائر المحتملــة فــي حــال العجــز وقيمــة الضمــان ذي الصلــة وتكاليــف االســترداد. ترتكــز هــذه 
التقديــرات علــى االفتراضــات التــي يتــم وضعهــا لعــدد مــن العوامــل وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة ممــا يــؤدي إلــى حــدوث تغيــرات مســتقبلية 

فــي المخصصــات.

إن القــروض والســلفيات التــي تــم تقييمهــا بصــورة فرديــة ووجــد أنهــا لــم تتعــرض النخفــاض القيمــة باإلضافــة إلــى كافــة القــروض 
والســلفيات الهامــة فــي حالتهــا الفرديــة يتــم تقييمهــا بصــورة جماعيــة فــي مجموعــات الموجــودات ذات ســمات المخاطــر المماثلــة، وذلــك 
بغــرض تحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري رصــد مخصــص نتيجــة ألحــداث الخســارة المتكبــدة التــي تنطــوي علــى دليــل موضوعــي ولكــن لــم 
يتضــح تأثيرهــا بعــد. يأخــذ التقييــم الجماعــي باالعتبــار البيانــات المســتخلصة مــن محفظــة القــرض )مثــل جــودة االئتمــان، ومســتويات المبالــغ 
متأخــرة الســداد، ومــدى اســتخدام االعتمــاد، ونســبة القــرض إلــى الضمــان، إلــخ...(، وتركــزات المخاطــر والمعطيــات االقتصاديــة )بمــا فــي ذلــك 
مســتويات البطالــة، ومؤشــرات أســعار العقــارات، والمخاطــر المرتبطــة بالدولــة التــي يعمــل بهــا العميــل، وأداء مختلــف المجموعــات الفرديــة(.

يتضمن اإليضاح 7 وصف تفصيلي حول خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات.
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تــم تطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه بصــورة متســقة علــى كافــة الفتــرات المبينــة فــي هــذه البيانــات الماليــة، كمــا تــم تطبيقهــا 
بصــورة متســقة مــن قبــل المجموعــة.

أساس توحيد البيانات المالية
تتألــف البيانــات الماليــة الموحــدة مــن البيانــات الماليــة للبنــك وشــركته التابعــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4 )ُيشــار إليهمــا مجتمعــان بـــ 

»المجموعــة«(. تــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة التاليــة ضمــن هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

ــا  ــا عندم ــتثمر به ــركة مس ــى ش ــة عل ــيطر المجموع ــة. ُتس ــيطرة المجموع ــة لس ــا خاضع ــتثمر به ــركات مس ــة بش ــركات التابع ــل الش تتمث
تتعــرض، أو يكــون لهــا حقــوق فــي عائــدات متغيــرة نتيجــة مشــاركتها فــي الشــركة المســتثمر بهــا ويكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى 

هــذه العائــدات مــن خــالل نفوذهــا علــى الشــركة المســتثمر بهــا. 

يتــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة بالكامــل اعتبــارًا مــن تاريــخ االســتحواذ أو التأســيس، باعتبــاره التاريــخ الــذي حصلــت فيــه 
ــرة  ــس الفت ــة لنف ــركات التابع ــة للش ــات المالي ــداد البيان ــم إع ــيطرة. ت ــاء الس ــخ انته ــى تاري ــا حت ــتمر توحيده ــيطرة، ويس ــى الس ــة عل المجموع
ــبية  ــات المحاس ــق السياس ــة. تتواف ــبية متوافق ــات محاس ــتخدام سياس ــك باس ــركة األم، وذل ــي للش ــر المال ــداد التقري ــأنها إع ــم بش ــي ت الت
للشــركات التابعــة، حيثمــا تقضــي الضــرورة، لضمــان توافقهــا مــع السياســات المتبعــة مــن قبــل المجموعــة. هــذا ويتــم حــذف كافــة األرصــدة 

ــة. ــركات المجموع ــن ش ــا بي ــم فيم ــي تت ــالت الت ــن المعام ــة ع ــاح الناتج ــات األرب ــة وتوزيع ــر المحقق ــائر غي ــاح والخس ــالت واألرب والمعام

تكــون الخســائر فــي شــركة تابعــة مــا منســوبة إلــى الحصــة غيــر المســيطرة حتــى وإن نتــج عــن ذلــك عجــز فــي الرصيــد. يتــم احتســاب التغيــر 
فــي حصــة ملكيــة الشــركة التابعــة، دون تغييــر فــي الســيطرة علــى أنــه معاملــة لحقــوق الملكيــة.

في حال فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:

تقوم بإيقاف االعتراف بالموجودات )بما في ذلك الشهرة التجارية( والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة؛ 	·
تقوم بإيقاف االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطرة؛ 	·

تقوم بإيقاف االعتراف بفروق التحويالت المتراكمة المدرجة ضمن حقوق الملكية، في حال وجودها؛ 	·
تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة للثمن المقبوض؛ 	·

تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة ألية استثمارات محتفظ بها؛ 	·
تقوم باالعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ و 	·

·	 تقــوم بإعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم فــي المكونــات الُمعتــرف بهــا ســابقًا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى األربــاح أو الخســائر 
ــبًا. ــون مناس ــا يك ــزة، حيثم ــاح المحتج أو األرب

االعتراف باإليرادات
إن إيــرادات أو مصروفــات الفائــدة الخاصــة بكافــة األدوات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة واألدوات الماليــة التــي تخضــع لفائــدة 
ــات أو  ــض المقبوض ــه تخفي ــم بموجب ــذي يت ــدل ال ــو المع ــي، وه ــدة الفعل ــدل الفائ ــًا لمع ــجيلها وفق ــم تس ــع، يت ــة للبي ــة كمتاح والمصنف
الدفعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــالل األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــأدوات الماليــة أو علــى مــدى فتــرة أقصــر، حيثمــا يكــون مناســبًا، 
إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات الماليــة. تأخــذ عمليــة االحتســاب باالعتبــار كافــة الشــروط التعاقديــة لــأدوات الماليــة 
وتتضمــن تكاليــف الحوافــز أو الرســوم المنســوبة بصــورة مباشــرة إلــى األداة والتــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلي، باســتثناء 
خســائر االئتمــان المســتقبلية. يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة عندمــا تقــوم المجموعــة بتعديــل تقديراتهــا 
للدفعــات والمقبوضــات. يتــم احتســاب القيمــة الدفتريــة المعدلــة اســتنادًا إلــى معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي ويتــم تســجيل التغيــر فــي 

القيمــة الدفتريــة كإيــرادات أو مصروفــات الفائــدة.

إن الرســوم المكتســبة مقابــل تقديــم خدمــات علــى مــدى فتــرة زمنيــة مــا تكــون مســتحقة فــي تلــك الفتــرة. تشــتمل هــذه الرســوم علــى 
إيــرادات العمــوالت، ورســوم الوصايــة وأتعــاب االستشــارات اإلداريــة.

يتــم االعتــراف بإيــرادات ومصروفــات الرســوم األخــرى عنــد تحصيلهــا أو تكبدهــا. يتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح عنــد ثبــوت الحــق فــي 
الحصــول علــى الدفعــات.

ــرة )أو العكــس(، يتــم تعديــل  ــة إلــى فائــدة متغي ــدة الثابت ــر الفائ ــدة بغــرض تغيي عنــد دخــول المجموعــة فــي عقــود مقايضــة أســعار الفائ
ــة. ــد المقايض ــن عق ــدة م ــي الفائ ــب صاف ــدة حس ــات الفائ ــرادات ومصروف ــة إي قيم

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسنسبة الملكيةالوضع القانونياالسم

شركة ذات شركة الصدارة لالستثمار
مسؤولية محدودة

الشارقة، اإلمارات ١00٪
العربية المتحدة

االستثمارات والخدمات االستشارية 
االستثمارية
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النقد وما يعادله
ــروطة  ــر المش ــة غي ــابات الجاري ــدوق والحس ــي الصن ــد ف ــن النق ــد م ــة الموح ــات النقدي ــان التدفق ــي بي ــا ورد ف ــه كم ــا يعادل ــد وم ــف النق يتأل
لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي والمبالــغ المســتحقة مــن )إلــى( بنــوك عنــد الطلــب أو تلــك التــي تمتــد تواريــخ اســتحقاقها 

األصليــة إلــى ثالثــة أشــهر أو أقــل.

المستحق من بنوك
الحقــًا للقيــاس المبدئــي، يتــم قيــاس المبالــغ المســتحقة مــن بنــوك بالتكلفــة المطفــأة، وذلــك باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة ناقصــًا 

مخصــص انخفــاض القيمــة، فــي حــال وجــوده.

األدوات المالية
تتمثل األداة المالية بأي عقد تنشأ عنه موجودات مالية لجهة ما ومطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية لجهة أخرى.

التصنيف
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي ضمن الفئات التالية:

·	 الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر: تشــتمل هــذه الفئــة علــى فئتيــن فرعيتيــن: الموجــودات الماليــة 
ــي.  ــراف المبدئ ــد االعت ــائر عن ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــم بيانه ــي يت ــة الت ــودات المالي ــرة والموج ــا للمتاج ــظ به المحتف
ويتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة ضمــن هــذه الفئــة إذا تــم االســتحواذ عليهــا بصــورة أساســية لغــرض البيــع علــى المــدى القصيــر أو فــي 
حالــة تحديدهــا كذلــك مــن قبــل اإلدارة. ويتــم أيضــًا تصنيــف األدوات المشــتقة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة مــا لــم يتــم تحديدهــا كعقــود 

تغطيــة. 

·	 القــروض والســلفيات: إن القــروض والســلفيات هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وغيــر مدرجــة فــي 
ســوق نشــط. وتنشــأ القــروض والســلفيات عندمــا تقــوم المجموعــة بتقديــم أمــوال مباشــرة إلــى المقتــرض بــدون نيــة المتاجــرة فــي الديــن. 

ــودات  ــي موج ــتحقاق ه ــى االس ــا حت ــظ به ــتثمارات محتف ــة كاس ــتثمارات المصنف ــتحقاق: إن االس ــى االس ــا حت ــظ به ــتثمارات المحتف ·	 االس
ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد ولهــا تواريــخ اســتحقاق ثابتــة ويكــون لــدى إدارة المجموعــة الرغبــة فــي والقــدرة 

علــى االحتفــاظ بهــا حتــى االســتحقاق. 

·	 االســتثمارات المتاحــة للبيــع: إن االســتثمارات المتاحــة للبيــع هــي تلــك الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة المحــددة كموجــودات متاحــة 
للبيــع أو ليســت مصنفــة كـــ )أ( قــروض وســلفيات، )ب( اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق أو )ج( موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.   

االعتراف والقياس المبدئي
ــات  ــودات والمطلوب ــة الموج ــًا بكاف ــراف مبدئي ــم االعت ــأتها. ويت ــخ نش ــي تاري ــع ف ــلفيات والودائ ــروض والس ــًا بالق ــة مبدئي ــرف المجموع تعت
الماليــة األخــرى )بمــا فــي ذلــك الموجــودات والمطلوبــات المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر( فــي التاريــخ الــذي ُتصبــح 

ــة. ــك األداة المعني ــة بتل ــة الخاص ــكام التعاقدي ــي األح ــًا ف ــة طرف ــه المجموع في

يتــم قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات الماليــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة، زائــدًا بالنســبة للبنــود غيــر المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 
أو الخســائر، تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرًة لحيازتهــا أو إصدارهــا.

إيقاف االعتراف
ــودات  ــن الموج ــة م ــات النقدي ــى التدفق ــول عل ــي الحص ــة ف ــوق التعاقدي ــي الحق ــا تنته ــة عندم ــودات المالي ــراف بالموج ــاف االعت ــم إيق يت
المعنيــة أو تقــوم المجموعــة بالتنــازل عــن كافــة مخاطــر وامتيــازات الملكيــة بشــكل فعلــي. بينمــا يتــم إيقــاف االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة 

عندمــا تتــم تســوية التزاماتهــا التعاقديــة أو يتــم إلغاؤهــا أو انتهاؤهــا.

القياس الالحق
الحقــًا لالعتــراف المبدئــي، إن كافــة األدوات الماليــة التــي يتــم تحديدهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والموجــودات المتاحــة 
للبيــع يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة، باســتثناء األدوات التــي ال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق، وفــي هــذه الحالــة يتــم قيــاس 

األدوات الماليــة وفقــًا لمبــادئ قيــاس القيمــة العادلــة الــواردة أدنــاه.

يتــم قيــاس كافــة األدوات الماليــة المحتفــظ بهــا لالســتحقاق والقــروض والســلفيات بالتكلفــة المطفــأة، وذلــك باســتخدام طريقــة الفائــدة 
الفعليــة ناقصــًا خســائر انخفــاض القيمــة فــي حــال وجودهــا.
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األدوات المالية  )تابع(
األرباح والخسائر من القياس الالحق

إن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر يتــم إدراجهــا ضمــن 
ــة  ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــئة ع ــائر الناش ــاح والخس ــرة باألرب ــراف مباش ــم االعت ــا. ويت ــأ فيه ــي تنش ــرة الت ــي الفت ــد ف ــل الموح ــان الدخ بي
ــة أو  ــودات المالي ــراف بالموج ــاف االعت ــن إيق ــرى، لحي ــاملة األخ ــرادات الش ــالل اإلي ــن خ ــة م ــوق الملكي ــن حق ــع ضم ــة للبي ــتثمارات المتاح لالس
انخفــاض قيمتهــا؛ عندئــٍذ فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة التــي كان قــد تــم االعتــراف بهــا مــن قبــل ضمــن حقــوق الملكيــة يتــم االعتــراف 
ــا  ــظ به ــتثمارات محتف ــى اس ــت إل ــتحقاق الثاب ــع ذات االس ــة للبي ــتثمارات المتاح ــف االس ــادة تصني ــم إع ــا تت ــة. عندم ــوق الملكي ــن حق ــا ضم به
ــم  ــة ويت ــوق الملكي ــن حق ــف ضم ــادة التصني ــخ إع ــى تاري ــة حت ــة المتراكم ــة العادل ــائر القيم ــاح أو خس ــاظ بأرب ــم االحتف ــتحقاق، يت ــى االس حت
إطفاؤهــا ضمــن بيــان الدخــل علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المتبقيــة لالســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق باســتخدام طريقــة معــدل 

الفائــدة الفعلــي. 

مبادئ قياس التكلفة المطفأة
ــد  ــة عن ــات المالي ــودات أو المطلوب ــاس الموج ــه قي ــم بموجب ــذي يت ــغ ال ــة بالمبل ــات المالي ــودات أو المطلوب ــأة للموج ــة المطف ــل التكلف تتمث
االعتــراف المبدئــي، ناقصــًا المبالــغ المســددة مــن المبلــغ األصلــي زائــدًا أو ناقصــًا اإلطفــاء المتراكــم باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ألي 
فــرق بيــن المبلــغ المبدئــي المعتــرف بــه ومبلــغ االســتحقاق ناقصــًا خســائر انخفــاض القيمــة. يتــم إدراج العــالوات والخصومــات بمــا فــي ذلــك 

التكاليــف المبدئيــة للمعاملــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لــأداة ذات الصلــة.

قياس القيمة العادلة 
تتمثــل »القيمــة العادلــة« فــي المبلــغ الــذي يمكــن قبضــه مقابــل بيــع أصــل مــا، أو يتــم دفعــه لتحويــل التــزام مــا فــي معاملــة منتظمــة بيــن 
المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس فــي الســوق الرئيســي أو، فــي حالــة عــدم وجــوده، أفضــل ســوق يكــون متاحــًا للمجموعــة فــي 

ذلــك التاريــخ. تعكــس القيمــة العادلــة لاللتــزام مخاطــر عــدم الوفــاء بااللتــزام.

عندمــا يكــون ذلــك متاحــًا، تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة لــأداة باســتخدام الســعر المــدرج فــي ســوق نشــط لتلــك األداة. يعتبــر 
ــى  ــول عل ــنى الحص ــث يتس ــكل كاٍف بحي ــات بش ــودات أو المطلوب ــة بالموج ــالت المتعلق ــدوث المعام ــرار ح ــال تك ــي ح ــط ف ــه نش ــوق أن الس

معلومــات عــن األســعار بصــورة مســتمرة.  

عندمــا ال يكــون هنــاك ســعر مــدرج فــي ســوق نشــط، تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم بحيــث تســتفيد مــن المدخــالت الملحوظــة ذات 
الصلــة بأقصــى قــدر ممكــن وتحــد مــن اســتخدام المدخــالت غيــر الملحوظــة. يتضمــن أســلوب التقييــم الــذي تــم اختيــاره كافــة العوامــل 

التــي كان ليضعهــا باالعتبــار األطــراف المشــاركة فــي الســوق عنــد تســعير المعاملــة.

يكــون ســعر المعاملــة عــادًة هــو أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة ألداة ماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي- أي القيمــة العادلــة للســعر المدفوع 
ــى  ــتدالل عل ــم االس ــة، ال يت ــعر المعامل ــن س ــف ع ــي تختل ــراف المبدئ ــد االعت ــة عن ــة العادل ــة أن القيم ــررت المجموع ــال ق ــي ح ــتلم. ف أو الُمس
القيمــة العادلــة بواســطة األســعار المدرجــة فــي ســوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات مماثلــة أو االســتناد إلــى أســاليب تقييــم تســتخدم 
فقــط بيانــات مــن الســوق الملحوظــة، وفــي هــذه الحالــة يتــم مبدئيــًا قيــاس األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة، ويتــم تعديلهــا لمراعــاة الفــرق 
بيــن القيمــة العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي وســعر المعاملــة. الحقــًا، يتــم االعتــراف بالفــرق ضمــن األربــاح أو الخســائر علــى أســاس تناســبي 
علــى مــدى عمــر األداة وليــس أكثــر مــن ذلــك عندمــا يكــون التقييــم مدعومــًا بصورة كبيــرة ببيانــات الســوق الملحوظــة أو يتــم إنهــاء المعاملة.

فــي حــال كان ألحــد الموجــودات أو المطلوبــات المقاســة بالقيمــة العادلــة ســعر عــرض وســعر طلــب، تقــوم المجموعــة بقيــاس الموجــودات 
والمراكــز طويلــة األجــل بســعر العــرض فــي حيــن يتــم قيــاس المطلوبــات والمراكــز قصيــرة األجــل بســعر الطلــب.

إن محافــظ الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المعرضــة لمخاطــر الســوق ومخاطــر االئتمــان، تتــم إدارتهــا مــن قبــل المجموعــة علــى 
أســاس صافــي التعــرض إمــا لمخاطــر الســوق أو مخاطــر االئتمــان، يتــم قياســها علــى أســاس المبلــغ الــذي ســوف يتــم قبضــه لبيــع صافــي 
مركــز طويــل األجــل )أو المبلــغ المدفــوع لتحويــل صافــي مركــز قصيــر األجــل( للتعــرض لمخاطــر محــددة. ويتــم تخصيــص تلــك التســويات 
علــى مســتوى المحافــظ إلــى الموجــودات والمطلوبــات بصــورة فرديــة علــى أســاس التســويات التــي تأخــذ فــي االعتبــار المخاطــر التــي تنطــوي 

عليهــا كل أداة فــي المحفظــة. 

تقــوم المجموعــة باالعتــراف بعمليــات التحويــل بيــن مســتويات النظــام المتــدرج للقيمــة العادلــة كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر التــي حــدث 
خاللهــا التغييــر.
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العقارات االستثمارية
ــة.  ــة المعامل ــك تكلف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاء بالتكلف ــد اإلنش ــتثمارية قي ــارات االس ــك العق ــي ذل ــا ف ــتثمارية بم ــارات االس ــاس العق ــًا قي ــم مبدئي يت
تتضمــن القيمــة الدفتريــة تكلفــة اســتبدال أي جــزء مــن العقــار االســتثماري فــي الفتــرة التــي تــم فيهــا تكبــد التكاليــف فــي حــال اســتوفاء 
معاييــر االعتــراف؛ وال تتضمــن تكاليــف الصيانــة اليوميــة للعقــار االســتثماري. الحقــًا لالعتــراف المبدئــي، يتــم بيــان العقــارات االســتثمارية بالقيمــة 
العادلــة التــي تعكــس ظــروف الســوق فــي تاريــخ التقريــر. يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات 
االســتثمارية ضمــن بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا. يتــم تقييــم القيمــة العادلــة مــرة ســنويًا علــى األقــل مــن قبــل شــركة 

تقييــم خارجيــة مســتقلة معتــرف بهــا، بحيــث تطبــق نمــوذج التقييــم الموصــي بــه مــن قبــل مجلــس معاييــر التقييــم الدوليــة.

يتــم إيقــاف االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عنــد اســتبعادها أو انتهــاء اســتخدامها بشــكل نهائــي وال يكــون مــن المتوقــع الحصــول علــى 
منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها. يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن صافــي المتحصــالت مــن االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة للموجــودات 

ضمــن بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي تــم إيقــاف االعتــراف بهــا.

ــار  ــن عق ــل م ــد التحوي ــتخدام. عن ــي االس ــر ف ــاك تغيي ــرأ هن ــا يط ــط عندم ــك فق ــتثمارية وذل ــارات االس ــى العق ــن/ إل ــالت م ــراء تحوي ــم إج يت
اســتثماري إلــى عقــار مشــغول مــن قبــل المالــك، تكــون التكلفــة المفترضــة لالحتســاب الالحــق هــي القيمــة العادلــة فــي التاريــخ الــذي تــم 
فيــه تغييــر االســتخدام. بينمــا فــي حــال التحويــل مــن العقــار المشــغول مــن قبــل المالــك إلــى عقــار اســتثماري، تقــوم المجموعــة باحتســاب 

ــر االســتخدام. ــخ الــذي تــم فيــه تغيي هــذا العقــار وفقــًا لسياســة الممتلــكات واآلالت والمعــدات حتــى التاري

الممتلكات والمعدات
يتــم بيــان الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة أو التقييــم باســتثناء تكاليــف الصيانــة اليوميــة، ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وأي انخفــاض فــي 

القيمــة، إن وجــد. ال يتــم احتســاب اســتهالك علــى األراضــي المملوكــة تملــك حــر حيــث تمتــد أعمارهــا اإلنتاجيــة إال مــا ال نهايــة.

فــي حــال تطبيــق طريقــة التقييــم، تتــم إعــادة تقييــم األراضــي والمبانــي اســتنادًا إلــى أســعار الســوق المفتوحــة علــى أســاس االســتخدام 
الحالــي. يتــم إضافــة صافــي الفائــض الناتــج عــن إعــادة التقييــم إلــى احتياطــي إعــادة التقييــم، مــا لــم يتــم االعتــراف بالزيــادة الناتجــة عــن 
ــج عــن إعــادة تقييــم موجــودات تــم االعتــراف بهــا ســابقًا كمصروفــات.  ــرادات إلــى المــدى التــي تعكــس فيــه نقــص نات إعــادة التقييــم كإي
يتــم االعتــراف بالنقــص الناتــج عــن إعــادة التقييــم كمصروفــات، مــا لــم يتــم تحميلهــا مباشــرًة مقابــل أي فائــض ناتــج عــن إعــادة التقييــم 
ذي الصلــة إلــى المــدى الــذي ال يتجــاوز فيــه النقــص القيمــة المحتفــظ بهــا فــي فائــض إعــادة التقييــم فيمــا يتعلــق بالموجــودات ذاتهــا. عنــد 
ــة اســتنادًا إلــى االســتدالالت  ــد القيمــة العادل ــاح المحتجــزة. يتــم تحدي االســتبعاد، يتــم إضافــة فائــض إعــادة التقييــم ذي الصلــة ضمــن األرب
ــات  ــراء عملي ــم إج ــة. يت ــالت مهني ــا مؤه ــدة لديه ــم معتم ــركات تقيي ــل ش ــن قب ــراؤه م ــم إج ــذي يت ــم ال ــن التقيي ــتخلصة م ــوقية المس الس
إعــادة التقييــم بصــورة منتظمــة لضمــان عــدم اختــالف القيــم الدفتريــة بصــورة ماديــة عــن قيمهــا العادلــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي.

يتم احتساب االستهالك بأقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للممتلكات والمعدات على النحو التالي:

2014٢0١3

أكثر من ٢0 سنةأكثر من 25 سنةالمباني 
 أكثر من 3 سنواتأكثر من 5 سنواتالسيارات

أكثر من 3 إلى 8 سنواتأكثر من 3 إلى 8 سنواتاألثاث والتركيبات والمعدات
-أكثر من 12 سنةتحسينات على عقارات مستأجرة

تتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ التقرير، ويتم تعديلها إذا لزم األمر.

تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات للتحقــق ممــا إذا كانــت تعرضــت النخفــاض القيمــة عندمــا تشــير أحــداث أو تغيــرات 
فــي الظــروف إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة الدفتريــة. فــي حــال وجــود هــذا المؤشــر وكانــت القيــم الدفتريــة تتجــاوز القيمــة المقــدرة 
ــة ناقصــًا  القابلــة لالســترداد، يتــم تخفيــض الموجــودات إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد، وتتمثــل القيمــة القابلــة لالســترداد بالقيمــة العادل

تكاليــف البيــع أو القيمــة مــن االســتخدام، أيهمــا أكبــر.

يتــم إيقــاف االعتــراف بأحــد بنــود الممتلــكات والمعــدات عنــد اســتبعاده أو عندمــا ال يكــون مــن المتوقــع الحصــول علــى منافــع اقتصاديــة 
مســتقبلية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده. يتــم االعتــراف بأيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن إيقــاف االعتــراف بالموجــودات )المحتســبة علــى أنهــا 
الفــرق بيــن صافــي المتحصــالت مــن االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة للموجــودات( ضمــن »اإليــرادات التشــغيلية األخــرى« فــي بيــان الدخــل الموحد 

فــي الســنة التــي تــم فيهــا إيقــاف االعتــراف بالموجــودات.
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تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
ــم  ــذي ت ــات ال ــدوق المعاش ــي صن ــة ف ــاهم المجموع ــدة، تس ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــن مواطن ــة م ــي المجموع ــبة لموظف بالنس
تأسيســه مــن قبــل الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة، ويتــم احتســاب المســاهمة كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن. تنحصــر 

ــتحقاقها. ــد اس ــات عن ــابها كمصروف ــم احتس ــي يت ــاهمات الت ــذه المس ــي ه ــة ف ــات المجموع التزام

ــرة  ــول فت ــى ط ــادًة عل ــات ع ــذه التعويض ــتحقاق ه ــز اس ــن. يرتك ــن األخري ــا الوافدي ــة لموظفيه ــة الخدم ــات نهاي ــة تعويض ــدم المجموع ُتق
الخدمــة للموظفيــن وإتمــام الحــد األدنــى مــن فتــرة الخدمــة. تســتحق التكاليــف المتوقعــة لهــذه التعويضــات علــى مــدى فتــرة الخدمــة وال 

تقــل عــن االلتــزام الــذي ينشــأ بموجــب قانــون العمــل بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

المخصصات
يتــم االعتــراف بمخصــص مــا عندمــا يكــون علــى المجموعــة، نتيجــة لحــدث ســابق، التــزام حالــي )قانونــي أو إنشــائي( يمكــن تقديــره بصــورة 
ــات  ــان المصروف ــم بي ــزام. يت ــذا االلت ــوية ه ــة لتس ــورة موثوق ــا بص ــن تقديره ــف يمك ــاك تكالي ــون هن ــح أن تك ــن المرج ــون م ــة، ويك موثوق

ــة اســتردادات. ــان الدخــل الموحــد بعــد خصــم أي ــأي مخصــص ضمــن بي المتعلقــة ب

الضمانات المالية
ــراف  ــم االعت ــوالت. يت ــاالت وقب ــاد وكف ــات اعتم ــن خطاب ــف م ــة تتأل ــات مالي ــم ضمان ــة بتقدي ــال االعتيادي ــياق األعم ــي س ــة ف ــوم المجموع تق
بالضمانــات الماليــة مبدئيــًا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة ضمــن »المطلوبــات األخــرى« باعتبارهــا القســط المســتلم. الحقــًا 
لالعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس التــزام المجموعــة حســب كل ضمــان بقيمــة القســط المطفــأ أو أفضــل قيمــة يتــم تقديرهــا للمصروفــات 

الالزمــة لتســوية أي التــزام مالــي ينشــأ نتيجــة للضمــان، أيهمــا أكبــر.

ــم  ــذا ويت ــان«. ه ــائر االئتم ــص خس ــن »مخص ــد ضم ــل الموح ــان الدخ ــن بي ــة ضم ــات المالي ــق بالضمان ــزام المتعل ــي االلت ــادة ف ــم إدراج أي زي يت
االعتــراف بالقســط المســتلم ضمــن بيــان الدخــل الموحــد ضمــن »صافــي إيــرادات الرســوم والعمــوالت« بأقســاط متســاوية علــى مــدى الفتــرة 

المقــدرة للضمــان.

عقود اإليجار
ــار  ــود إيج ــا عق ــى أنه ــة عل ــورة فعلي ــة بص ــازات الملكي ــر وامتي ــة مخاط ــا بكاف ــر بموجبه ــظ المؤج ــي يحتف ــار الت ــود اإليج ــف عق ــم تصني يت
تشــغيلية. ويتــم االعتــراف بالمبالــغ المدفوعــة بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية كمصروفــات فــي بيــان الدخــل الموحــد بأقســاط متســاوية 

علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.

المشتقات
تقــوم المجموعــة بالدخــول فــي أدوات ماليــة مشــتقة بمــا فــي ذلــك العقــود اآلجلــة والمســتقبلية وعقــود األســعار اآلجلــة وعقــود المقايضة 
ــراف المبدئــي فــي ســياق  ــة للمشــتقات عنــد االعت ــدة وأســواق رأس المــال. تتمثــل القيمــة العادل ــارات بالعمــالت األجنبيــة وأســعار الفائ والخي
األعمــال االعتياديــة بســعر المعاملــة. الحقــًا لالعتــراف المبدئــي، يتــم بيــان األدوات الماليــة المشــتقة بالقيــم العادلــة. يتــم إدراج المشــتقات ذات 
القيــم الســوقية اإليجابيــة )أربــاح غيــر محققــة( ضمــن الموجــودات األخــرى، بينمــا يتــم إدراج المشــتقات ذات القيــم الســوقية الســالبة )خســائر 

غيــر محققــة( ضمــن المطلوبــات األخــرى فــي بيــان المركــز المالــي.

ــن  ــا ضم ــم إدراجه ــرى يت ــة أخ ــز تجاري ــوية مراك ــرة أو لتس ــا للمتاج ــظ به ــتقات المحتف ــة للمش ــم العادل ــى القي ــرأ عل ــي تط ــرات الت إن التغي
اإليــرادات/ )المصروفــات( التشــغيلية األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد.

عنــد التصنيــف المبدئــي للتحــوط، تقــوم المجموعــة بإجــراء توثيــق رســمي للعالقــة بيــن أدوات التحــوط والبنــود المتحــوط بشــأنها، بمــا فــي 
ذلــك أهــداف واســتراتيجيات إدارة المخاطــر فــي تطبيــق إجــراءات التحــوط، وكذلــك الطريقــة التــي ســيتم اســتخدامها لتقييــم فاعليــة عالقــة 
ــون أدوات  ــع أن تك ــن المتوق ــا إذا كان م ــد م ــتمرة، لتحدي ــورة مس ــوط وبص ــة التح ــدء عالق ــد ب ــم عن ــراء تقيي ــة بإج ــوم المجموع ــوط. تق التح
ــة المتحــوط بشــأنها  ــة للبنــود المعني ــة أو التدفقــات النقدي ــرات التــي تطــرأ علــى القيمــة العادل ــة الفاعليــة« فــي تســوية التغي التحــوط »عالي

خــالل الفتــرة التــي تــم فيهــا تصنيــف التحــوط، أو مــا إذا كانــت النتائــج الفعليــة لــكل تحــوط علــى حــدة تتــراوح مــا بيــن 80 - ١٢5 ٪.

ألغــراض محاســبة التحــوط، يتــم تصنيــف التحوطــات ضمــن فئتيــن: )أ( تحوطــات القيمــة العادلــة للتحــوط مــن مخاطــر التغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات المعتــرف بهــا؛ و )ب( تحوطــات التدفقــات النقديــة للتحــوط مــن مخاطــر التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة 

المنســوبة إلــى مخاطــر محــددة مرتبطــة بالموجــودات أو المطلوبــات المعتــرف بهــا أو معامــالت متوقعــة.
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المشتقات )تابع(
إن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كتحوطــات للقيمــة العادلــة التــي ُثبــت بأنهــا عاليــة الفاعليــة فيمــا يتعلــق 
بالمخاطــر المتحــوط بشــأنها، يتــم إدراجهــا ضمــن اإليــرادات/ )المصروفــات( التشــغيلية األخــرى مــع التغيــرات المصاحبــة فــي القيمــة العادلــة 

للموجــودات أو المطلوبــات المتحــوط بشــأنها والمنســوبة للمخاطــر المتحــوط بشــأنها.

ــا  ــة فيم ــة الفاعلي ــا عالي ــت بأنه ــي ُثب ــة الت ــات النقدي ــات للتدفق ــة كتحوط ــة والمؤهل ــتقات المصنف ــة للمش ــة العادل ــي القيم ــرات ف إن التغي
يتعلــق بالمخاطــر المتحــوط بشــأنها، يتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى »كتغيــرات متراكمــة فــي القيمــة العادلــة«، بينمــا 
يتــم االعتــراف بالجــزء غيــر الفعــال فــي بيــان الدخــل الموحــد. إن األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التحوطــات للتدفقــات النقديــة المعتــرف بهــا 
مبدئيــًا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى، يتــم تحويلهــا إلــى بيــان الدخــل الموحــد فــي الفتــرة التــي تؤثــر فيهــا المعاملــة المتحــوط بشــأنها 
علــى اإليــرادات. حيثمــا يتــم االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات كنتيجــة للمعاملــة المتحــوط بشــأنها، فــإن األربــاح أو الخســائر المرتبطــة بهــا 
والتــي تــم االعتــراف بهــا مبدئيــًا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى، يتــم إدراجهــا عنــد القيــاس المبدئــي لتكلفــة الموجــودات أو المطلوبــات 

ــة. ذات الصل

إن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــأدوات المشــتقة أو غيــر المشــتقة المصنفــة والمؤهلــة كصافــي تحوطــات االســتثمارات والتــي ُثبــت أنهــا 
عاليــة الفعاليــة فيمــا يتعلــق بالمخاطــر المتحــوط بشــأنها، يتــم احتســابها بطريقــة مماثلــة لتحوطــات التدفقــات النقديــة.

ــر  ــح غي ــا تصب ــتخدامها، أو عندم ــم اس ــا أو يت ــا أو انتهائه ــم بيعه ــوط أو يت ــة أداة التح ــي صالحي ــا تنته ــوط عندم ــبة التح ــاف محاس ــم إيق يت
ــوط: ــبة التح ــاف محاس ــد إيق ــوط، وعن ــبة التح ــروط محاس ــتوفية لش مس

ــر  ــة بالمخاط ــة المتعلق ــة الدفتري ــي القيم ــل ف ــإن أي تعدي ــدة، ف ــة لفائ ــة الخاضع ــأدوات المالي ــة ل ــة العادل ــات القيم ــة تحوط ــي حال ·	 ف
المتحــوط بشــأنها يتــم إطفــاؤه فــي بيــان الدخــل الموحــد علــى مــدى الفتــرة المتبقيــة لالســتحقاق.

·	 فــي حالــة تحوطــات التدفقــات النقديــة، فــإن أيــة أربــاح أو خســائر متراكمــة مــن أداة التحــوط المعتــرف بهــا فــي اإليــرادات الشــاملة 
األخــرى يتــم اإلبقــاء عليهــا علــى أنهــا »تغيــرات متراكمــة فــي القيمــة العادلــة«، حتــى حــدوث المعاملــة المتوقعــة. فــي حــال حــدوث تلــك 
المعاملــة، فــإن األربــاح أو الخســائر المتبقيــة فــي التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة يتــم االعتــراف بهــا فــي بيــان الدخــل الموحــد أو 
يتــم إدراجهــا فــي القيــاس المبدئــي لتكلفــة الموجــودات أو المطلوبــات ذات الصلــة، حيثمــا يكــون مناســبًا. عندمــا ال يكــون مــن المتوقــع 
ــم  ــة يت ــم العادل ــي القي ــة ف ــرات المتراكم ــي التغي ــا ف ــرف به ــة المعت ــائر المتراكم ــاح أو الخس ــي األرب ــإن صاف ــوط، ف ــة التح ــدوث معامل ح

تحويلهــا إلــى بيــان الدخــل الموحــد.

ــات الخاصــة بالمجموعــة ومركــز إدارة المخاطــر، تكــون بعــض  عنــد تقديــم تحوطــات اقتصاديــة فعالــة وفقــًا إلدارة الموجــودات والمطلوب
ــم  ــك يت ــم 39، ولذل ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــي المعي ــددة ف ــد المح ــًا للقواع ــوط وفق ــبة التح ــة لمحاس ــر مؤهل ــتقات غي ــالت المش معام
احتســابها علــى أنهــا مشــتقات محتفــظ بهــا للمتاجــرة ويتــم اإلفصــاح عــن أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة ذات الصلــة فــي اإليــرادات/ 

)المصروفــات( التشــغيلية األخــرى.

يتــم التعامــل مــع المشــتقات الكامنــة فــي األدوات الماليــة األخــرى كمشــتقات منفصلــة عندمــا تكــون ســماتها االقتصاديــة والمخاطــر ذات 
الصلــة مترابطــة بشــكل موثــوق بالعقــد الرئيســي وال يكــون العقــد الرئيســي مســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان الدخــل الموحــد. يتــم 

قيــاس هــذه المشــتقات الكامنــة بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن بيــان الدخــل الموحــد. 

انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استرداد قيمتها
تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة أو مجموعــة 
مــن الموجــودات الماليــة. ُتعتبــر الموجــودات الماليــة أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة أنهــا تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة، وذلــك فقــط 
عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة كنتيجــة لوقــوع حــدث أو أكثر عقــب االعتــراف المبدئــي بتلــك الموجــودات )وقوع 
»حــدث خســارة«( ويكــون لحــدث )أحــداث( الخســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة للموجــودات الماليــة أو مجموعــة مــن 

الموجــودات الماليــة التــي يمكــن تقديرهــا بصــورة موثوقــة.

قــد يتضمــن الدليــل علــى انخفــاض القيمــة مؤشــرات ُتفيــد بــأن المقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن يواجهــون أزمــة ماليــة حــادة، واحتمــال 
تعرضهــم لإلفــالس أو إعــادة هيكلــة ماليــة أخــرى أو تعثــر أو عجــز عــن ســداد الفوائــد أو المبالــغ األصليــة، وعندمــا تشــير البيانــات الملحوظــة 
إلــى وقــوع انخفــاض يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مثــل التغيــرات فــي المبالــغ متأخــرة الســداد أو الظــروف 

االقتصاديــة المصاحبــة لحــاالت التعثــر عــن الســداد.

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

في 31 ديسمبر 2014
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استرداد قيمتها )تابع(

)1( الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
تقــوم المجموعــة أواًل بتقييــم الموجــودات الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة )مثــل المبالــغ المســتحقة إلــى بنــوك، والقــروض والســلفيات 
ــاض  ــى انخف ــي عل ــل موضوع ــاك دلي ــا إذا كان هن ــق مم ــة للتحق ــورة فردي ــتحقاق( بص ــا لالس ــظ به ــتثمارات المحتف ــالء واالس ــة للعم المقدم
قيمــة الموجــودات الماليــة التــي ُتعتبــر هامــة فــي حالتهــا الفرديــة، أو بصــورة جماعيــة للموجــودات الماليــة التــي ال ُتعتبــر هامــة فــي حالتهــا 
الفرديــة. فــي حــال خلصــت المجموعــة إلــى عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة فــي حالتهــا الفرديــة، 
ــوم  ــم تق ــن ث ــة، وم ــان مماثل ــر ائتم ــمات مخاط ــى س ــوي عل ــي تنط ــة الت ــودات المالي ــن الموج ــة م ــي مجموع ــودات ف ــإدراج الموج ــوم ب تق
بتقييمهــا بصــورة جماعيــة للتحقــق مــن تعرضهــا النخفــاض القيمــة. إن الموجــودات التــي تــم تقييمهــا بصــورة فرديــة للتحقــق مــن تعرضهــا 
ــا  ــد تعرضه ــي لتحدي ــم الجماع ــي التقيي ــا ف ــم إدراجه ــا، ال يت ــاض قيمته ــائر انخف ــراف بخس ــتمر االعت ــم، أو يس ــي ت ــة والت ــاض القيم النخف

النخفــاض القيمــة.

فــي حــال وجــود دليــل موضوعــي علــى تكبــد خســائر انخفــاض القيمــة، يتــم قيــاس قيمــة الخســائر علــى أنهــا الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة 
ــم  ــم يت ــي ل ــة الت ــتقبلية المتوقع ــان المس ــائر االئتم ــتثناء خس ــدرة )باس ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق ــة الحالي ــودات والقيم للموج
تكبدهــا بعــد(. يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للموجــودات مــن خــالل اســتخدام حســاب أحــد المخصصــات ويتــم االعتــراف بقيمــة الخســائر 
ضمــن بيــان الدخــل الموحــد. يســتمر اســتحقاق إيــرادات الفائــدة علــى القيمــة الدفتريــة التــي تــم تخفيضهــا، ويتــم احتســابها وفقــًا لمعــدل 
الفائــدة المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية لغــرض قيــاس خســائر انخفــاض القيمــة. يتــم تســجيل إيــرادات الفائــدة كجــزء 
مــن »إيــرادات الفائــدة«. يتــم شــطب القــروض والمخصــص المرتبــط بهــا فــي حــال عــدم وجــود أي تصــور معقول يشــير إلــى إمكانية اســتردادها 
فــي المســتقبل، وقــد تــم اســترداد كافــة الضمانــات أو تحويلهــا إلــى المجموعــة. فــي حــال زادت أو تقلصــت خســائر انخفــاض القيمــة المقدرة 
فــي أي ســنة الحقــة نتيجــة لوقــوع حــدث عقــب االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة، يتــم زيــادة أو تقليــص خســائر انخفــاض القيمــة المعتــرف 
بهــا ســابقًا مــن خــالل تعديــل حســاب المخصــص. فــي حــال اســترداد أي شــطب مســتقبلي فــي واقــت الحــق، يتــم إدراج قيمــة االســترداد 

ضمــن »مخصــص خســائر االئتمــان«.

يتــم تخفيــض القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة وفقــًا لمعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي للموجــودات الماليــة. فــي 
حــال وجــود معــدل فائــدة متغيــر للقــرض، يكــون معــدل الخصــم المســتخدم لقيــاس خســائر انخفــاض القيمــة هــو معــدل الفائــدة الفعلــي 
الحالــي. إن احتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لــأدوات الماليــة الخاضعــة لرهــن يعكــس التدفقــات النقديــة 

التــي قــد تنتــج عــن حجــز الرهــن ناقصــًا تكاليــف الحصــول علــى الضمــان وبيعــه، ســواء كان حجــز الرهــن مرجحــًا أم ال.

لغــرض تقييــم خســائر انخفــاض القيمــة بشــكل جماعــي، يتــم تجميــع الموجــودات الماليــة علــى أســاس نظــام التصنيــف االئتمانــي الداخلــي 
للمجموعــة الــذي يعتمــد علــى ســمات مخاطــر االئتمــان مثــل نــوع الموجــودات ومجــال العمــل والموقــع الجغرافــي، ونــوع الضمــان، وحالــة 

المبالــغ متأخــرة الســداد وعوامــل أخــرى ذات عالقــة.

إن التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الموجــودات الماليــة للمجموعــة والتــي خضعــت الختبــار انخفــاض القيمــة الجماعــي يتــم تقديرهــا 
اســتنادًا إلــى تاريــخ الخســائر الســابقة للموجــودات التــي تنطــوي علــى ســمات مخاطــر ائتمــان مماثلــة لتلــك الموجــودة لــدى المجموعــة. يتــم 
ــائر  ــخ الخس ــا تاري ــز عليه ــي ترتك ــة الت ــروف الراهن ــرات الظ ــس تأثي ــًا لتعك ــة حالي ــات الملحوظ ــًا للمعطي ــابقة وفق ــائر الس ــخ الخس ــل تاري تعدي
ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــي التدفق ــرات ف ــرات التغي ــًا. إن تقدي ــد حالي ــي ال تتواج ــابقة والت ــرة الس ــي الفت ــروف ف ــرات الظ ــة تأثي ــابقة، وإلزال الس
تعكــس وتتوافــق مــن حيــث التوجــه مــع التغيــرات فــي البيانــات الملحوظــة ذات الصلــة مــن ســنة ألخــرى )مثــل التغيــرات فــي معــدالت البطالة 
ــا(.  ــة وحجمه ــي المجموع ــدة ف ــائر المتكب ــى الخس ــير إل ــي تش ــرى الت ــل األخ ــات والعوام ــان المدفوع ــلع وبي ــعار الس ــارات وأس ــعار العق وأس
تتــم مراجعــة المنهــج المتبــع واالفتراضــات المســتخدمة لتقييــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية بصــورة منتظمــة للحــد مــن الفــروق بيــن 

الخســائر المقــدرة والخســائر الفعليــة.

                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

في 31 ديسمبر 2014
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استرداد قيمتها )تابع(

 )1( الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )تابع(
راجــع أيضــًا اإليضــاح 7 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول خســائر انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأة وتحليــل 

مخصــص انخفــاض قيمــة مخصــص القــروض والســلفيات.

)2( االستثمارات المالية المتاحة للبيع
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر بتقييــم االســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض 

قيمــة اســتثمار مــا أو مجموعــة مــن االســتثمارات.

إن الدليــل الموضوعــي علــى انخفــاض قيمــة اســتثمارات حقــوق الملكيــة المصنفــة علــى أنهــا متاحــة للبيــع يتضمــن انخفــاض حــاد أو متواصل 
فــي قيمتهــا العادلــة عــن تكلفتهــا. يتــم تقييــم »االنخفــاض الحــاد« مــن حيــث التكلفــة األصليــة لالســتثمار، بينمــا يتــم تقييــم »االنخفــاض 
المتواصــل« مــن حيــث مــدى الفتــرة التــي انخفضــت فيهــا القيمــة العادلــة لالســتثمار عــن تكلفتــه األصليــة. عندمــا يكــون هنــاك دليــل علــى 
انخفــاض القيمــة، فــإن الخســائر المتراكمــة - التــي يتــم قياســها علــى أنهــا الفــرق بيــن تكاليــف االســتحواذ والقيمــة العادلــة الحاليــة، ناقصــًا 
خســائر انخفــاض قيمــة االســتثمار المعتــرف بهــا ســابقًا ضمــن بيــان الدخــل الموحــد - يتــم حذفهــا مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى واالعتــراف 
بهــا ضمــن بيــان الدخــل الموحــد. ال يتــم عكــس خســائر انخفــاض قيمــة االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة مــن خــالل بيــان الدخــل الموحــد؛ 

ويتــم مباشــرة االعتــراف بالزيــادات فــي قيمتهــا العادلــة بعــد انخفــاض القيمــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى. 

ــس  ــى نف ــتنادًا إل ــة اس ــاض القيم ــا النخف ــن تعرضه ــق م ــا للتحق ــم تقييمه ــع، يت ــة للبي ــا متاح ــى أنه ــة عل ــن المصنف ــندات الدي ــال س ــي ح ف
ــاض  ــل انخف ــجلة مقاب ــة المس ــإن القيم ــك، ف ــع ذل ــأة. وم ــة المطف ــها بالتكلف ــى أساس ــة عل ــودات المالي ــجيل الموج ــم تس ــي ت ــر الت المعايي
ــائر  ــًا خس ــة، ناقص ــة الحالي ــة العادل ــأة والقيم ــة المطف ــن التكلف ــرق بي ــا الف ــى أنه ــها عل ــم قياس ــي ت ــة الت ــائر المتراكم ــل الخس ــة تمث القيم

ــد. ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــابقًا ف ــا س ــرف به ــتثمار المعت ــة االس ــاض قيم انخف

يســتمر اســتحقاق إيــرادات الفائــدة المســتقبلية علــى أســاس القيمــة الدفتريــة التــي تــم تخفيضهــا للموجــودات، وذلــك باســتخدام معــدل 
الفائــدة المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية لغــرض قيــاس خســائر انخفــاض القيمــة. يتــم تســجيل إيــرادات الفائــدة 
كجــزء مــن إيــرادات التمويــل. فــي حــال زادت القيمــة العادلــة لســندات الديــن فــي أي ســنة الحقــة، وكان باإلمــكان ربــط هــذه الزيــادة بشــكل 
موضوعــي بحــدث وقــع عقــب االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد، يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة مــن خــالل 

بيــان الدخــل الموحــد.

)3(  القروض المعاد التفاوض بشأنها
تحــرص المجموعــة، حيثمــا يكــون مناســبًا، علــى إعــادة هيكلــة القــروض عوضــًا عــن االســتحواذ علــى ضمانــات، األمــر الــذي قــد يتطلــب تمديــد 
ترتيبــات الدفعــات واالتفــاق علــى شــروط جديــدة للقــروض. بمجــرد إعــادة التفــاوض علــى الشــروط، ُيصبــح القــرض غيــر متأخــر الســداد. تقــوم 
ــداد  ــج س ــن المرح ــون م ــر وأن يك ــتيفاء المعايي ــان اس ــأنها لضم ــاوض بش ــادة التف ــت إع ــي تم ــروض الت ــة الق ــتمرة بمراجع ــورة مس اإلدارة بص
ــدل  ــتخدام مع ــابها باس ــم احتس ــي، ويت ــردي وجماع ــكل ف ــروض بش ــة للق ــاض القيم ــارات انخف ــراء اختب ــتمر إج ــتقبلية. يس ــات المس الدفع

الفائــدة الفعلــي األصلــي للقــرض.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر بإجــراء تقييــم للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتماليــة تعــرض أحــد الموجــودات النخفــاض 
فــي القيمــة. فــي حــال وجــود هــذا المؤشــر، أو عندمــا يتطلــب إجــراء اختبــار انخفــاض القيمــة بشــكل ســنوي للموجــودات، تقــوم المجمــوع 
بتقديــر قيمــة الموجــودات القابلــة لالســترداد. تتمثــل قيمــة الموجــودات القابلــة لالســترداد بالقيمــة العادلــة للموجــودات أو الوحــدات المنتجــة 
للنقــد ناقصــًا تكاليــف البيــع والقيمــة مــن االســتخدام، أيهمــا أكبــر. ُتعتبــر الموجــودات الماليــة أنهــا تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة عندمــا 
ــِذ يتــم تخفيضهــا إلــى قيمتهــا القابلــة  تتجــاوز القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد قيمتهــا القابلــة لالســترداد، وعندئ

لالســترداد.

عنــد تقديــر القيمــة مــن االســتخدام، يتــم تخفيــض التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحالية باســتخدام معــدالت خصم 
ــف  ــًا تكالي ــة ناقص ــة العادل ــد القيم ــد تحدي ــودات. عن ــددة للموج ــر المح ــال والمخاط ــة للم ــة الزمني ــة للقيم ــوق الحالي ــات الس ــس تقييم تعك
البيــع، يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب. يتــم دعــم هــذه االحتســابات مــن خــالل طــرق تقييــم متعــددة أو مــن خــالل المؤشــرات األخــرى 

المتاحــة للقيمــة العادلــة.

يتــم بتاريــخ كل تقريــر إجــراء تقييــم للموجــودات باســتثناء الشــهرة التجاريــة للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض 
القيمــة المعتــرف بهــا ســابقًا قــد تقلصــت أو لــم تعــد موجــودة. فــي حــال وجــود هــذا المؤشــر، تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة 
الســترداد الموجــودات أو الوحــدات المنتجــة للنقــد. يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا ســابقًا، وذلــك فقــط عندمــا يكــون 
هنــاك تغييــر فــي االفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة الســترداد الموجــودات منــذ أخــر اعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة. يتــم 
عكــس خســائر انخفــاض القيمــة إلــى المــدى الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة للموجــودات عــن قيمتهــا القابلــة لالســترداد، وال تتجــاوز 
فيــه القيمــة الدفتريــة التــي كان ليتــم تحديدهــا بعــد خصــم االســتهالك، مــا لــم يتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض قيمــة لهــذه الموجــودات 

فــي ســنوات ســابقة. يتــم االعتــراف بالعكــس فــي بيــان الدخــل الموحــد.
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

احتساب تاريخ المتاجرة والسداد
ــودات  ــليم الموج ــه تس ــم في ــذي يت ــداد ال ــخ الس ــة« بتاري ــة االعتيادي ــة »بالطريق ــودات المالي ــات الموج ــتريات ومبيع ــة مش ــراف بكاف ــم االعت يت
للطــرف المقابــل. إن المشــتريات أو المبيعــات بالطــرق االعتياديــة تمثــل مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم 

ــوق.  ــي الس ــع ف ــرف المتب ــام أو الع ــب النظ ــددة حس ــة مح ــرة زمني ــالل فت ــودات خ الموج

الموجودات االئتمانية
إن الموجــودات المحتفــظ بهــا علــى ســبيل األمانــة أو بصفــة ائتمانيــة ال يتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا موجــودات خاصــة بالمجموعــة. وعليــه 

لــم يتــم إدراجهــا ضمــن هــذه البيانــات الماليــة.

المقاصة
تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم بيــان صافــي القيمــة فــي بيــان المركــز المالــي فقــط عندمــا يكــون لــدى المجموعــة حــق 
قانونــي قابــل للتطبيــق بمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا ويكــون لديهــا الرغبــة إمــا فــي إجــراء التســوية علــى أســاس صافــي القيمــة أو تحصيــل 
ــات بصــورة متزامنــة. وال ُتشــكل هــذه العمليــة اتفاقيــات تســوية رئيســية بشــكل عــام، هــذا ويتــم بيــان إدراج  الموجــودات وتســوية المطلوب

الموجــودات والمطلوبــات ذات الصلــة بالقيمــة اإلجماليــة فــي بيــان المركــز المالــي.

العمالت األجنبية
يتــم تســجيل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــالت. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات 
الماليــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الدرهــم اإلماراتــي وفقــًا لمتوســط أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ بيــان المركــز المالــي. يتــم إدراج أيــة أربــاح أو 

خســائر ناتجــة عــن التحويــل ضمــن بيــان الدخــل الموحــد.

التقارير حسب القطاع
ترتكــز التقاريــر حســب قطاعــات المجموعــة علــى القطاعــات التشــغيلية التاليــة: الخدمــات المصرفيــة لأفــراد، والخدمــات المصرفيــة 

للشــركات وخدمــات أخــرى.

توزيعات أرباح األسهم العادية
يتــم االعتــراف بتوزيعــات أربــاح األســهم العاديــة كالتــزام، ويتــم اقتطاعهــا مــن حقــوق الملكيــة بمجــرد اعتمادهــا مــن قبــل مســاهمي البنــك. 
يتــم اقتطــاع توزيعــات األربــاح المرحليــة مــن حقــوق الملكيــة عنــد إعالنهــا، وال يكــون للبنــك حريــة التصــرف فيهــا بعــد ذلــك. إن توزيعــات األربــاح 

الســنوية التــي تــم اعتمادهــا بعــد تاريــخ بيــان المركــز المالــي يتــم اإلفصــاح عنهــا كحــدث الحــق لتاريــخ بيــان المركــز المالــي.

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها حتى األن
هنــاك عــدد مــن المعاييــر والتفســيرات الجديــدة التــي لــم يتــم تفعيلهــا حتــى األن للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢0١4، ولــم يتــم تطبيقهــا 
بشــكل مســبق عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات الجديــدة التــي مــن الممكــن أن يكــون لهــا صلــة 

بالمجموعة:

يسرى على الفترات السنوية التي العنوانالمعيار
تبدأ في أو بعد

المعيار رقم 9 من معايير التقارير 
المالية الدولية

١ يناير ٢0١8األدوات المالية

المعيار رقم ١5 من معايير التقارير 
المالية الدولية

١ يناير ٢0١7اإليرادات من العقود مع عمالء 

إن اإلدارة بصدد تقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات على البيانات المالية الموحدة.
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مصروفات الفائدة  5

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

160٫060139٫374الفائدة   على   ودائع   العمالء
64٫39332٫598الفائدة   على   المعامالت   فيما   بين   البنوك

224٫453171٫972

اإليرادات التشغيلية األخرى  6

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

29٫90327٫492النفقات   المستردة   من   العمالء
18٫12916٫865اإليرادات   المصرفية   األخرى

5٫8685٫267اإليرادات   من   المتحصالت
101٫61031٫413إيرادات   أخرى

155٫51081٫037

القروض والسلفيات  7

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

تتألف محفظة القروض والسلفيات مما يلي:

)آ( حسب النوع

1٫710٫5741٫553٫771السحوبات   على   المكشوف
12٫281٫06011٫144٫822)القروض (  متوسطة   وقصيرة   األجل  * 

3٫021٫3681٫820٫145القروض   مقابل   إيصاالت   أمانة
1٫126٫288851٫670كمبياالت   مخصومة

103٫50775٫821سلفيات   نقدية   أخرى
223٫637127٫187كمبياالت   مسحوبة   بموجب   خطابات   اعتماد

18٫466٫43415٫573٫416إجمالي   قيمة   القروض   والسلفيات

)263٫802()500٫843(ناقصًا  : مخصص   انخفاض   قيمة   القروض   والسلفيات
)24٫133()24٫688(          الفائدة   المعلقة

17٫940٫90315٫285٫481صافي   القروض   والسلفيات

* تتضمن قروض لأفراد بمبلغ 5٫031٫448٫000 درهم )2013: 4٫559٫600٫000 درهم(.

إيرادات الفائدة  4

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

1٫129٫472877٫260الفائدة   على   القروض   والسلفيات   المقدمة   للعمالء
17٫50111٫639الفائدة   على   معامالت   سوق   المال   والمعامالت   فيما   بين   البنوك

86٫86973٫632الفائدة   على   االستثمار

1٫233٫842962٫531
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القروض والسلفيات )تابع(  7

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

)ب( حسب القطاع االقتصادي
501٫7301٫472٫428القطاع   الحكومي   والعام

3٫924٫8782٫251٫930التجارة
7٫745٫7096٫728٫166قروض   شخصية  )  أفراد   وشركات ( 

2٫468٫2542٫051٫194الصناعة
686٫943640٫760اإلنشاءات
1٫386٫8561٫139٫027الخدمات

1٫248٫555914٫329المؤسسات   المالية
485٫460323٫191المواصالت   واالتصاالت

9٫0199٫804الزراعة
9٫03042٫587قطاعات   أخرى

18٫466٫43415٫573٫416إجمالي   قيمة   القروض   والسلفيات

يتــم بيــان القــروض والســلفيات بعــد خصــم الفائــدة المعلقــة ومخصــص انخفــاض قيمــة القــروض والســلفيات. فيمــا يلــي الحــركات فــي 
ــات: ــة والمخصص ــدة المعلق الفائ

20142013

الفائدة 
المعلقة

ألف درهم

مخصصات 
انخفاض القيمة

ألف درهم

الفائدة 
المعلقة

ألف درهم

مخصصات 
انخفاض القيمة

ألف درهم

24٫133263٫80214٫131164٫056الرصيد   في   1   يناير

20٫123388٫00911٫098174٫757فوائد   معلقة  / مخصصات   مرصودة   خالل   السنة
)6٫293()1٫096()13٫934()6٫948(محررة   خالل   السنة

13٫175374٫07510٫002168٫464
)68٫718(-)137٫034()12٫620(المبالغ   المشطوبة   خالل   السنة

24٫688500٫84324٫133263٫802الرصيد   في   31   ديسمبر

ــا  ــى أنه ــا عل ــم تحديده ــي ت ــروض الت ــة الق ــي قيم ــم( إجمال ــم )٢0١3: ٢46٫0١6٫000 دره ــغ 47٢٫866٫000 دره ــل مبل ــمبر ٢0١4، يمث ــي 3١ ديس ــا ف كم
تعرضــت النخفــاض فــردي فــي القيمــة، قبــل اقتطــاع أيــة مخصصــات مقــدرة النخفــاض فــردي فــي القيمــة، والتــي ال تخضــع لفائــدة أو تــم 

تعليــق الفائــدة عليهــا.
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القروض والسلفيات )تابع(  7

فيما يلي تحليل القروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض القيمة والمخصصات ذات الصلة حسب القطاع:

20142013

إجمالي 
التعرض 

للـمخاطر
ألف درهم

المخصص 
المحدد 

والفائدة 
الــمعلقة

ألف درهم

إجمالي 
التعرض 

للـمخاطر
ألف درهم

المخصص 
المحدد 

والفائدة 
الــمعلقة

ألف درهم
حسب   القطاع   االقتصادي

243٫272180٫629117٫52162٫532تجارية

109٫16445٫61179٫83926٫071قروض   شخصية    )أفراد   وشركات( 

2٫2362٫2363٫1891٫767صناعية

79٫34912٫41831٫89810٫097إنشائية

38٫84518٫13110٫0329٫613خدمية

3٫5263٫389--المواصالت   واالتصاالت

1111--زراعية

472٫866259٫025246٫016113٫480اإلجمالي

ــم  ــي ت ــراد والت ــركات واألف ــن الش ــالء م ــة للعم ــروض المقدم ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــه المجموع ــظ ب ــذي تحتف ــات ال ــة للضمان ــة العادل إن القيم
تحديدهــا علــى أنهــا تعرضــت النخفــاض فــردي فــي القيمــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4 بلغــت 7٢٫809٫000 درهــم )٢0١3: 6١٫490٫000 درهــم(. يتألــف 

ــات ضمــان وعقــارات. الضمــان مــن النقــد واألوراق الماليــة وخطاب

الضمانات المستردة
لم تسترد المجموعة أية مبالغ جوهرية من الضمانات خالل السنة.

الممتلكات والمعدات  8

أراضي ومباني 
تملك حر

ألف درهم

السيارات 
والتحسينات على 
عقارات مستأجرة 

واألثاث والتركيبات 
والمعدات

ألف درهم

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

التكلفة   أو   التقييم : 

96٫342188٫5725٫249290٫163في   1   يناير2014   

190٫98915٫26217٫080223٫331اإلضافات

-)7٫886(13٫391)5٫505(التحويالت

)179(-)179(-االستبعادات

281٫826217٫04614٫443513٫315في   31   ديسمبر2014   

االستهالك : 

77٫871-1٫57676٫295في   1   يناير2014   

26٫508-3٫89922٫609المحمل   على   السنة

--222)222(التحويل

)179(-)179(-االستبعادات

104٫200-5٫25398٫947في   31   ديسمبر2014   

صافي   القيمة   الدفترية : 
276٫573118٫09914٫443409٫115في 31 ديسمبر 2014
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الممتلكات والمعدات  )تابع(  8

أراضي ومباني 
تملك حر

ألف درهم

السيارات 
والتحسينات على 
عقارات مستأجرة 

واألثاث والتركيبات 
والمعدات

ألف درهم

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

التكلفة   أو   التقييم : 

39٫363103٫18396٫449238٫995في   1   يناير2013   

7٫77668٫24376٫019-اإلضافات

-)159٫443(81٫83077٫613التحويالت

)7٫332(--)7٫332(التحويل   إلى   العقارات   االستثمارية

)928(--)928(خسائر   إعادة   التقييم

)16٫591(--)16٫591(االستبعادات

96٫342188٫5725٫249290٫163في   31   ديسمبر2013   

االستهالك : 

67٫870-7٫02860٫842في   1   يناير2013   

15٫896-44315٫453المحمل   على   السنة

)5٫895(--)5٫895(االستبعادات

77٫871-1٫57676٫295في   31   ديسمبر2013   

صافي   القيمة   الدفترية : 

94٫766112٫2775٫249212٫292في 31 ديسمبر 2013

بلغت تكلفة أراضي التملك الحر المدرجة أعاله ١89٫403٫000 درهم )٢0١3: ال شيء(.

خــالل ٢0١4، إن اإلضافــات إلــى األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز المتعلقــة بالمصروفــات المتكبــدة لشــراء تحســينات علــى عقــارات مســتأجرة 
ــغ 7٫886٫000  ــل مبل ــم تحوي ــة، ت ــروعات ذات الصل ــاز المش ــب إنج ــم(. عق ــم )٢0١3: 68٫٢43٫000 دره ــت ١7٫080٫000 دره ــدات بلغ ــات ومع ــاث وتركيب وأث

ــاث والتركيبــات والمعــدات«. درهــم )٢0١3: ١59٫443٫000 درهــم( إلــى بنــد » الســيارات والتحســينات علــى عقــارات مســتأجرة واألث

                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
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ربحية السهم  9

ــة القائمــة،  ــاح المنســوبة إلــى المســاهمين العادييــن والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العادي ترتكــز ربحيــة الســهم األساســية علــى األرب
والتــي يتــم احتســابها علــى النحــو التالــي:

20142013

صافي   أرباح   السنة   بعد   خصم   مكافآت   أعضاء   مجلس   اإلدارة
541٫679٫000 درهم 594٫608٫000 درهمالبالغة   10٫800٫000   درهم  ) ٢0١3   :  10٫800٫000    درهم ( 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية: 
996٫401٫280996٫401٫280أسهم   عادية   بقيمة   1   درهم   للسهم   في   بداية   السنة

تأثير   توزيعات   أسهم   بقيمة   0 . 15   درهم   للسهم
149٫460٫192149٫460٫192البالغ   قيمته   1   درهم   للسهم   والُمصدرة   خالل   السنة

1٫145٫861٫4721٫145٫861٫472المتوسط   المرجح   لعدد   األسهم   القائمة   خالل   السنة   بقيمة   1   درهم    للسهم   الواحد

0.47 درهم0.52 درهمربحية   السهم   األساسية

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في ٢0١3 لتشمل تأثير توزيعات األسهم الُمصدرة خالل ٢0١4 )راجع اإليضاح ١8(.

إن قيمــة ربحيــة الســهم المخففــة هــي نفــس قيمــة ربحيــة الســهم األساســية، وذلــك نظــرًا لعــدم قيــام البنــك بإصــدار أيــة أدوات مــن شــأنها 
أن تؤثــر علــى ربحيــة الســهم عنــد اســتخدامها.

 

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  10

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

124٫19084٫367النقد   في   الصندوق

األرصدة   لدى   مصرف   اإلمارات   العربية   المتحدة   المركزي : 

436٫584353٫314حسابات   المقاصة
1٫249٫784864٫094متطلبات   االحتياطي

1٫810٫5581٫301٫775

إن متطلبــات االحتياطــي المحتفــظ بهــا لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بالدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي غيــر متاحــة 
لالســتخدام لعمليــات المجموعــة اليوميــة وال يمكــن ســحبها بــدون الحصــول علــى موافقــة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــكل  ــز بش ــبتمبر ٢008 يجي ــخ ٢4 س ــادر بتاري ــم 43١0/ ٢008 الص ــه رق ــالل تعميم ــن خ ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــن أن مص ــي حي ــزي. ف المرك
مؤقــت للبنــوك أن تســحب علــى المكشــوف مــن حســاباتها الجاريــة )أ( حتــى مــا يعــادل قيمــة االحتياطيــات بفائــدة بواقــع 3٪ فــوق معــدل 
الفائــدة الســائد التفاقيــات إعــادة الشــراء لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، و )ب( بمــا يزيــد عــن االحتياطيــات بفائــدة بواقــع ٪5 
فــوق معــدل الفائــدة الســائد التفاقيــات إعــادة الشــراء لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. يتغيــر مســتوى االحتياطــي المطلوب 

كل شــهر وفقــًا لتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.
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المستحق من بنوك  11

يشــتمل المســتحق مــن بنــوك علــى مبلــغ ١٫374٫68١٫000 درهــم )٢0١3: ١٫٢90٫688٫000 درهــم( مــودع لــدى بنــوك أجنبيــة خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. تــم االحتفــاظ بمبلــغ 43٫990٫000 درهــم )٢0١3: 8٫١09٫000 درهــم( كغطاء/كتأميــن لمعامــالت المشــتقات.

االستثمارات  12

20142013

مدرجة
ألف درهم

غير مدرجة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

مدرجة
ألف درهم

غير مدرجة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الدين:
محتفظ بها للمتاجرة

---33٫783-33٫783محلية

33٫783-33٫783---

المتاحة للبيع
1٫488٫478-2٫321٫6841٫488٫478-2٫321٫684محلية

115٫384-118٫654115٫384-118٫654خارجية

2٫440٫338-2٫440٫3381٫603٫862-1٫603٫862

1٫603٫862-2٫474٫1211٫603٫862-2٫474٫121إجمالي سندات الدين

حقوق الملكية:
المتاحة للبيع

12٫3337612٫40911٫4797611٫555خارجية

12٫3337612٫40911٫4797611٫555إجمالي حقوق الملكية

2٫486٫454762٫486٫5301٫615٫341761٫615٫417إجمالي االستثمارات

تشــتمل المبالــغ الــواردة أعــاله علــى أوراق ماليــة اســتثمارية بمبلــغ 445٫000٫00 درهــم )٢0١3: ال شــيء درهــم( محتفــظ بهــا بموجــب اتفاقيــة إعــادة 
شــراء مــع الجهــات الُمقرضــة.

العقارات االستثمارية  13

تشــتمل العقــارات االســتثمارية علــى األراضــي والمبانــي داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي تــم االســتحواذ عليهــا أو تــم تحويلهــا 
مــن الممتلــكات والمعــدات إمــا لغــرض التطويــر فــي المســتقبل أو الســتخدام غيــر محــدد فــي المســتقبل. خــالل ٢0١4، اســتحوذت المجموعــة 
علــى عقــارات اســتثمارية جديــدة بإجمالــي قيمــة ٢٫544٫000 درهــم )٢0١3: 73٫80٢٫000 درهــم(. حصلــت المجموعــة علــى القيمــة العادلــة لهــذه 
العقــارات اســتنادًا إلــى تقييمــات الســوق المفتوحــة التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل شــركات تقييــم مســتقلة. إن صافــي أربــاح القيمــة العادلــة 
للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢0١4 بلــغ 4٢٫٢48٫000 )٢0١3: ال شــيء درهــم(. خــالل ٢0١4، قامــت المجموعــة باســتبعاد عقــار اســتثماري بقيمــة 
7٫800٫000 درهــم )٢0١3: ١٢٫900٫000 درهــم( ممــا ترتــب عليــه صافــي أربــاح مــن البيــع بمبلــغ 4٫٢77٫000 درهــم )٢0١3: ٢٫600٫000 درهــم( والــذي تــم إدراجــه 

ضمــن بيــان الدخــل الموحــد.
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الموجودات األخرى  14

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

76٫98988٫049ذمم   الفوائد   المدينة
37٫24183٫378القيمة   العادلة   الموجبة   للمشتقات  )  إيضاح   21   (

808٫630964٫395القبوالت   
95٫29476٫914المبالغ   المدفوعة   مقدمًا   والموجودات   األخرى

1٫018٫1541٫212٫736

ودائع العمالء  15

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

10٫230٫1498٫236٫780ودائع   ألجل   وتحت   الطلب
7٫880٫1466٫075٫774حسابات   جارية

608٫002722٫283حسابات   التوفير   

18٫718٫29715٫034٫837

القروض متوسطة األجل  16

حصلــت المجموعــة خــالل ٢0١٢ علــى تســهيل قــرض ألجــل بالــدوالر األمريكــي بإجمالــي مبلــغ 50٫000٫000 دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل ١83٫605٫000 
درهــم(، يخضــع القــرض لفائــدة بمعــدالت متغيــرة كونهــا هامشــًا فــوق معــدالت الفائــدة الســائدة لــدى بنــوك لنــدن، ويســتحق ســداد القرض 
بالكامــل فــي ســنة ٢0١5. فــي ٢7 ديســمبر ٢0١٢، حصلــت المجموعــة علــى تســهيل قــرض ألجــل بالــدوالر األمريكــي بإجمالــي مبلــغ ١٢5٫000٫000 دوالر 
أمريكــي )أي مــا يعــادل 459٫0١3٫000 درهــم(، يخضــع القــرض لفائــدة بمعــدالت متغيــرة كونهــا هامشــًا فــوق معــدالت الفائــدة الســائدة لــدى 

بنــوك لنــدن، مــع إمكانيــة تمديــد ســداد القــرض لمــدة ١٢ شــهرًا. يســتحق ســداد القــرض بالكامــل فــي ســنة ٢0١6.

فــي ٢9 أكتوبــر ٢0١3، حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت قــرض ألجــل بالــدوالر األمريكــي بمبلــغ ٢5٫000٫000 دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل 9١٫803٫000 
ــداد  ــتحق س ــدن، ويس ــوك لن ــدى بن ــائدة ل ــدة الس ــدالت الفائ ــوق مع ــًا ف ــا هامش ــرة كونه ــدالت متغي ــدة بمع ــرض لفائ ــع الق ــم(، يخض دره
القــرض بالكامــل فــي ســنة ٢0١5. وبتاريــخ ١9 ديســمبر ٢0١3، حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت قــرض ألجــل بالــدوالر األمريكــي بمبلــغ ٢50٫000٫000 
دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل 9١8٫0٢5٫000 درهــم(، يخضــع القــرض لفائــدة بمعــدالت متغيــرة كونهــا هامشــًا فــوق معــدالت الفائــدة الســائدة 

لــدى بنــوك لنــدن، ويســتحق ســداد القــرض بالكامــل فــي ســنة ٢0١6.

فــي 9 يونيــو ٢0١4، حصلــت المجموعــة علــى تســهيل مرابحــة بالــدوالر األمريكــي بمبلــغ ١00٫000٫000 دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل 367٫٢١0٫000 درهــم(، 
ــرض  ــداد الق ــتحق س ــدن، ويس ــوك لن ــدى بن ــائدة ل ــدة الس ــدالت الفائ ــوق مع ــًا ف ــا هامش ــرة كونه ــدالت متغي ــدة بمع ــرض لفائ ــع الق يخض

بالكامــل فــي ســنة ٢0١7. 

المطلوبات األخرى  17

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

70٫57543٫183ذمم   فوائد   دائنة
58٫58955٫650المخصصات   المتعلقة   بالموظفين

65٫42982٫020القيمة   العادلة   السالبة   للمشتقات   )  إيضاح   21   (
808٫630964٫395القبوالت

209٫535138٫521مطلوبات   أخرى

1٫212٫7581٫283٫769
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المطلوبات األخرى )تابع(  17

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

المخصصات المتعلقة بالموظفين
يتألف   إجمالي   التزام   استحقاقات   الموظفين   من : 

34٫73235٫720تعويضات   نهاية   الخدمة   للموظفين
23٫85719٫930التزامات   أخرى

58٫58955٫650

وفقــًا لقانــون العمــل بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تقــوم المجموعــة برصــد مخصصــات لتعويضات نهايــة الخدمــة لموظفيهــا الوافدين. 
فيمــا يلــي الحــركات فــي االلتــزام المعتــرف بهــا فــي بيــان المركــز المالــي فيمــا يتعلــق بتعويضــات نهايــة الخدمة:

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

35٫72034٫036االلتزام   كما   في   1   يناير
5٫9775٫303المصروفات   المعترف   بها   في   بيان   الدخل   الموحد

)3٫619()6٫965(تعويضات   نهاية   الخدمة   المدفوعة   

34٫73235٫720االلتزام   كما   في   31   ديسمبر

رأس المال واالحتياطيات  18

أ(  رأس المال

يتألــف رأس مــال البنــك المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن ١٫١45٫86١٫47٢ ســهم )٢0١3: 996٫40١٫٢80 ســهم( بقيمــة ١ درهــم للســهم 
الواحــد. وافــق المســاهمين فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة بتاريــخ 3 مــارس ٢0١4 علــى زيــادة فــي رأس مــال البنــك إلــى ١٫١45٫86١٫47٢ 

درهــم مــن خــالل توزيعــات أســهم بلغــت ١49٫460٫١9٢ ســهم بقيمــة ١ درهــم للســهم.

ب(  االحتياطي الخاص

ــة،  ــال المصرفي ــم األعم ــدي وتنظي ــام النق ــزي والنظ ــرف المرك ــول المص ــنة ١980 ح ــم ١0 لس ــادي رق ــون االتح ــن القان ــم 8٢ م ــادة رق ــًا للم وفق
ــال  ــن رأس الم ــي 50٪ م ــذا االحتياط ــد ه ــغ رصي ــى يبل ــع حت ــل للتوزي ــر القاب ــاص غي ــي الخ ــى االحتياط ــاح إل ــي األرب ــن صاف ــل ١0٪ م ــن تحوي يتعي

ــوع. المدف

ج(  االحتياطي القانوني

وفقــًا للمــادة رقــم ١9٢ مــن قانــون الشــركات التجاريــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )8( لســنة ١984 )وتعديالتــه(، والنظــام األساســي 
ــل للتوزيــع حتــى يبلــغ رصيــد هــذا االحتياطــي 50٪ مــن رأس  ــر القاب ــاح إلــى االحتياطــي القانونــي غي للبنــك، يتعيــن تحويــل ١0٪ مــن صافــي األرب

المــال المدفــوع.
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رأس المال واالحتياطيات )تابع(  18

االحتياطي العام د(  

ــة  ــة العمومي ــاد الجمعي ــاء انعق ــك أثن ــاهمي البن ــل مس ــن قب ــرار م ــب ق ــده بموج ــم تحدي ــرض يت ــام ألي غ ــي الع ــتخدام االحتياط ــوز اس يج
ــس اإلدارة. ــات مجل ــى توصي ــاًء عل ــة، بن االعتيادي

هـ(  احتياطي إعادة التقييم

يتــم اســتخدام احتياطــي إعــادة التقييــم لتســجيل الزيــادات فــي القيمــة العادلــة لأراضــي والمبانــي المملوكــة تملــك ُحــر واالنخفاضــات إلــى 
المــدى الــذي ترتبــط فيــه تلــك االنخفاضــات بزيــادة فــي نفــس الموجــودات المعتــرف بهــا ســابقًا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

و(   توزيعات األرباح

اقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة تبلــغ ١١4٫586٫١47 درهــم بواقــع 0.١0 درهــم للســهم البالــغ قيمتــه ١ درهــم )٢0١3: توزيعــات 
نقديــة أربــاح بلغــت ١49٫460٫١9٢ درهــم بواقــع 0.١5 درهــم للســهم البالــغ قيمتــه ١ درهــم( باإلضافــة إلــى توزيعــات أســهم بقيمــة ٢٢9٫١7٢٫٢94 
درهــم بواقــع 0.٢0 درهــم للســهم البالــغ قيمتــه ١ درهــم )٢0١3: بلغــت ١49٫460٫١9٢ درهــم بواقــع 0.١5 درهــم للســهم البالــغ قيمتــه ١ درهــم. 

تخضــع هــذه التوزيعــات لموافقــة الجهــة المنظمــة والمســاهمين أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العموميــة الســنوية فــي مــارس ٢0١5.

التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  19

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

6٫120)51٫875(في   1   يناير   
)56٫311()15٫848(صافي   الخسائر   غير   المحققة   من   االستثمارات   المتاحة   للبيع

)4٫456(3٫602االستثمارات   المتاحة   للبيع   -  الٌمعاد   تصنيفها   إلى   بيان   الدخل   
2٫772-األرباح   غير   المحققة   من   تحوطات   التدفقات   النقدية
-)2٫772(عكس   أرباح   من   تسوية   تحوطات   التدفقات   النقدية

)51٫875()66٫893(في   31   ديسمبر
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معامالت األطراف ذات العالقة  20

تقــوم المجموعــة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة بتنفيــذ معامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة المتمثلــة فــي المســاهمين المالكيــن لحصــة 
ــاهمين  ــؤالء المس ــك ه ــي يمتل ــركات الت ــة، والش ــس إدارة المجموع ــاء مجل ــة أعض ــة، وكاف ــي المجموع ــة ف ــهم الملكي ــن أس ــة م جوهري

ــمبر: ــي 3١ ديس ــا ف ــة كم ــة القائم ــدة الهام ــي األرص ــا يل ــيين. فيم ــي اإلدارة الرئيس ــا، وموظف ــة فيه ــة جوهري ــس اإلدارة حص ــاء مجل وأعض

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

موظفي   اإلدارة   الرئيسيين   في   المجموعة : 
19٫61916٫882القروض   والسلفيات

42٫38937٫151ودائع   العمالء

المساهمين : 
2٫609135٫350المستحق   من   بنوك

3٫575225٫499المستحق   إلى   البنوك

141٫69591٫803قروض   متوسطة   األجل

أعضاء   مجلس   اإلدارة : 
55٫77465٫325القروض   والسلفيات

14٫45913٫870ودائع   العمالء

4545االلتزامات   والمطلوبات   الطارئة

منشآت   أخرى   ذات   عالقة : 
350٫670213٫727القروض   والسلفيات

12٫02411٫132االستثمارات

66٫49273٫442المستحق   من   بنوك

224٫843243٫291ودائع   العمالء

342٫519269٫553االلتزامات   والمطلوبات   الطارئة

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات العالقة وموظفي اإلدارة 
الرئيسيين

1٫35095إيرادات   الفائدة   المستحقة

895521مصروفات   الفائدة   المستحقة
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معامالت األطراف ذات العالقة )تابع(  20

فيما يلي إيرادات ومصروفات ومشتريات ومبيعات االستثمارات المتعلقة باألطراف ذات العالقة خالل السنة:

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم
ذات العالقة وموظفي اإلدارة الرئيسيين

21٫20314٫921إيرادات   الفائدة   

4٫7357٫438مصروفات   الفائدة   

1٫789-األرباح   من   بيع   استثمارات

10٫80010٫800مكافآت   أعضاء   مجلس   اإلدارة

17٫912-شراء   استثمارات

61٫803-بيع إستثمارات

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة

ــًا  ــة وفق ــراف ذات العالق ــن األط ــى/ م ــدة عل ــل الفائ ــم تحمي ــال. يت ــة لأعم ــال االعتيادي ــياق األعم ــي س ــاله ف ــواردة أع ــة ال ــدة القائم ــأ األرص تنش
للمعــدالت التجاريــة االعتياديــة. ال تخضــع األرصــدة القائمــة فــي نهايــة الســنة لضمانــات. لــم يتــم تقديــم أو اســتالم أيــة ضمانــات مقابــل أي مــن 
الذمــم المدينــة أو الدائنــة لأطــراف ذات العالقــة. فيمــا يتعلــق بالســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢0١4، لــم تقــم المجموعــة برصــد أيــة مخصصــات 

للديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا فيمــا يتعلــق بالمبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة )٢0١3: ال شــيء(.

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

26٫11723٫153امتيازات   قصيرة   األجل
1٫6392٫741تعويضات   نهاية   الخدمة   للموظفين

27٫75625٫894إجمالي   التعويضات   كما   في   31   ديسمبر

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

2323عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين

ــات  ــة والمصروف ــارات العقاري ــة اإليج ــت قيم ــة. بلغ ــرف ذي عالق ــل ط ــن قب ــة م ــات مملوك ــدة بناي ــي ع ــب ف ــتئجار مكات ــة باس ــت المجموع قام
المرتبطــة بهــا للســنة ٢٫٢8١٫000 درهــم )٢0١3: ٢٫٢١5٫000 درهــم(. يتــم التفــاوض بشــأن القيــم اإليجاريــة كل ســنة وفقــًا لأســعار الســائدة فــي الســوق.
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تقــوم المجموعــة، فــي ســياق األعمــال االعتياديــة، بالدخــول فــي العديــد مــن مختلــف أنــواع المعامــالت التــي تنطــوي علــى أدوات ماليــة مشــتقة. 
تتمثــل األداة الماليــة المشــتقة بعقــد مالــي بيــن طرفيــن حيــث تعتمــد الدفعــات علــى الحــركات فــي ســعر أداة مالية أو أكثــر مــن األدوات الماليــة ذات 
الصلــة أو الســعر المرجعــي أو مؤشــر األســعار. تتضمــن األدوات الماليــة المشــتقة العقــود اآلجلــة والمســتقبلية وعقــود المقايضــة وعقــود الخيــارات.

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة المشــتقة التــي تــم تســجيلها كموجــودات ومطلوبــات مــع قيمهــا االســمية. تتمثــل القيمــة 
االســمية فــي قيمــة الموجــودات التابعــة لــأداة المشــتقة أو الســعر المرجعــي أو مؤشــر األســعار، وهــو األســاس الــذي يرتكــز عليه قيــاس التغيــرات في 
قيمــة المشــتقات. ُتشــير القيــم االســمية إلــى حجــم المعامــالت القائمــة فــي نهايــة الســنة وال تعتبــر مؤشــر علــى مخاطــر الســوق أو مخاطــر االئتمان.

في 31 ديسمبر 2014

          الــقيم االســــمية حــــسب فترة االســتحقاق    

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف درهم 

القيمة العادلة 
السالبة

ألف درهم 

القيمة 
االسمية

ألف درهم 
خالل 3 أشهر

ألف درهم 
3 - 12 شهرًا
ألف درهم 

1 - 5 سنوات
ألف درهم 

أكثر من 5 
سنوات

ألف درهم 

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:

--1٫485٫9141٫447٫44238٫472)16(365عقود   صرف   آجلة

عقود   خيارات   عمالت  
-4٫906٫0981٫252٫1301٫156٫9402٫497٫028)36٫876(36٫876     أجنبية

37٫241)36٫892(6٫392٫0122٫699٫5721٫195٫4122٫497٫028-
المشتقات   المحتفظ   بها 

  لتحوط   القيمة   العادلة : 

عقود   مقايضة   أسعار
752٫625---752٫625)27٫441(- الفائدة

مشتقات محتفظ بها
لتحوط التدفقات النقدية:

عقود   مقايضة   أسعار
-183٫605--183٫605)1٫096(- الفائدة

7٫328٫2422٫699٫5721٫195٫4122٫680٫633752٫625)65٫429(37٫241اإلجمالي

في 3١ ديسمبر  ٢0١3

               الــقيم االســــمية حــــسب فترة االســتحقاق

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف درهم 

القيمة العادلة 
السالبة

ألف درهم 

القيمة 
االسمية

ألف درهم 
خالل 3 أشهر

ألف درهم 
3 - ١٢ شهرًا
ألف درهم 

١ - 5 سنوات
ألف درهم 

أكثر من 5 
سنوات

ألف درهم 

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:

--1٫574٫5101٫390٫905183٫605)18(32عقود   صرف   آجلة

عقود   خيارات   عمالت
-7٫795٫903157٫2106٫682٫478956٫215)79٫419(79٫419 أجنبية

عقود   مقايضة   أسعار
-201٫966--201٫966)1٫680(251 الفائدة

79٫702)81٫117(9٫572٫3791٫548٫1156٫866٫0831٫158٫181-

المشتقات   المحتفظ   بها
  لتحوط   القيمة   العادلة : 

عقود   مقايضة   أسعار  
-238٫687--238٫687)903(3٫676 الفائدة

-9٫811٫0661٫548٫1156٫866٫0831٫396٫868)82٫020(83٫378اإلجمالي
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غالبــًا مــا تتضمــن األدوات المشــتقة فــي بدايــة نشــاطها فقــط وعــود متبادلــة بشــأن تحويــل جــزء بســيط مــن الثمــن أو عــدم تحويــل أي جــزء. 
إال أن هــذه األدوات عــادًة مــا تنطــوي علــى نســبة مديونيــة عاليــة، كمــا أنهــا متقلبــة بصــورة كبيــرة. إن أي حركــة بســيطة نســبيًا فــي قيمــة 
ــائر  ــاح أو خس ــى أرب ــًا عل ــرًا ملحوظ ــر تأثي ــأنها أن تؤث ــن ش ــتقات م ــة بالمش ــد الخاص ــق بالعق ــعار المتعل ــر األس ــعر أو مؤش ــودات أو الس الموج

ــة. المجموع

قــد تعــرض األدوات المشــتقة فــي الســوق الموازيــة المجموعــة إلــى المخاطــر المتعلقــة بعــدم وجــود ســوق لــأوراق الماليــة والــذي يتــم مــن 
خاللــه غلــق مركــز مالــي مفتــوح.

يتــم تســجيل األدوات المشــتقة بالقيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى عــروض األســعار الُمعلنــة فــي ســوق نشــط أو األســعار المقدمــة مــن أطــراف 
مقابلــة أو مــن خــالل اســاليب التقييــم باســتخدام نمــاذج التقييــم التــي تــم اختبارهــا مقابــل أســعار معامــالت الســوق الفعليــة مــع مراعــاة 

أفضــل التقديــرات الموضوعــة مــن قبــل المجموعــة حــول مدخــالت أكثــر النمــاذج مالءمــة )إيضــاح ٢5(.

أنواع المنتجات المشتقة
العقود اآلجلة

ــود  ــل العق ــتقبل. تتمث ــي المس ــددة ف ــخ مح ــعار وتواري ــددة بأس ــة مح ــع أدوات مالي ــراء أو بي ــة لش ــات تعاقدي ــة باتفاقي ــود اآلجل ــل العق تتمث
اآلجلــة بعقــود موضوعــة حســب الغــرض ويتــم تناولهــا فــي الســوق الموازيــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان مــن األطــراف المقابلــة 

فــي العقــود اآلجلــة.

عقود الخيارات
ــن األدوات  ــدد م ــدار مح ــع مق ــراء أو بي ــا لش ــزام، إم ــس االلت ــق، ولي ــتري الح ــا المش ــح بموجبه ــة تمن ــات تعاقدي ــارات باتفاقي ــود الخي ــل عق تتمث

الماليــة بســعر ثابــت إمــا فــي تاريــخ مســتقبلي ثابــت أو فــي أي وقــت خــالل إطــار زمنــي محــدد.

عقود الُمقايضة
ــغ  ــاس مبال ــى أس ــت عل ــرور الوق ــات بم ــن الدفع ــة م ــادل مجموع ــرض تب ــن بغ ــن طرفي ــم بي ــة تت ــات تعاقدي ــة باتفاقي ــود الُمقايض ــل عق تتمث
ــالت  ــرف العم ــدالت ص ــدة أو مع ــدالت الفائ ــل مع ــة مث ــددة ذات الصل ــعار المح ــرات األس ــد مؤش ــي أح ــركات ف ــق بالح ــددة تتعل ــمية مح اس

ــة. ــوق الملكي ــر حق ــة أو مؤش األجنبي

ترتبــط مقايضــات أســعار الفائــدة بعقــود بيــن المجموعــة ومؤسســات ماليــة أخــرى، حيــث تقــوم المجموعــة مــن خاللهــا باســتالم أو ســداد 
ــل بعضهــا  ــل ســداد أو اســتالم معــدل فائــدة ثابــت علــى التوالــي. تتــم عــادًة تســوية الدفعــات المتدفقــة مقاب معــدل فائــدة متغيــر مقاب

البعــض حيــث يدفــع أحــد األطــراف الفــرق للطــرف األخــر.

عنــد مقايضــة العملــة، تقــوم المجموعــة بســداد مبلــغ محــدد بعملــة واحــدة وتســتلم مبلــغ محــدد بعملــة أخــرى. غالبــًا مــا تتــم تســوية 
عقــود مقايضــة العمــالت بصــورة إجماليــة. 

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
تنشــأ مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بــاألدوات الماليــة المشــتقة مــن احتمــال إخفــاق الطــرف المقابــل فــي التزاماتــه التعاقديــة، وتقتصــر علــى 
القيمــة العادلــة الموجبــة لــأدوات التــي فــي صالــح المجموعــة. تــم إبــرام 7١ ٪ تقريبــًا )٢0١3: 60٪( مــن عقــود المشــتقات الخاصــة بالمجموعــة 

مــع مؤسســات ماليــة أخــرى.

الغرض من المشتقات
فــي ســياق األعمــال االعتياديــة المرتبطــة بتلبيــة احتياجــات عمــالء المجموعــة، تكــون المجموعــة طــرف في عقــود صرف عمــالت أجنبيــة وآجلة 
وعقــود الخيــارات وعقــود مقايضــة أســعار الفائــدة واتفاقيــات أســعار آجلــة. عــالوة علــى ذلــك، وكجــزء مــن إدارة موجوداتهــا ومطلوباتهــا، 
تســتخدم المجموعــة هــذه األدوات المشــتقة ألغــراض التحــوط مــن أجــل تخفيــض تعرضهــا للمخاطــر الحاليــة والمتوقعــة، ويتــم تحقيــق 

ذلــك مــن خــالل التحــوط لمعامــالت محــددة وكذلــك التحــوط االســتراتيجي مقابــل تعرضــات بيــان المركــز المالــي بشــكل عــام.

تســتخدم المجموعــة عقــود مقايضــة أســعار الفائــدة للتحــوط مقابــل مخاطــر التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن بعــض االســتثمارات والقــروض 
ذات معــدالت فائــدة متغيــرة. فــي هــذه الحــاالت، يتــم إجــراء توثيــق رســمي لعالقــة وأهــداف التحــوط بمــا فــي ذلــك تفاصيــل البنــود المتحــوط 

بشــأنها وأدوات التحــوط، ويتــم احتســاب المعامــالت علــى أنهــا تحوطــات للدفقــات النقديــة.

وحيــث أن التحــوط االســتراتيجي غيــر مؤهــل لمحاســبة تحــوط محــدد، فــإن عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اآلجلــة وعقــود الخيــارات وعقــود 
مقايضــة أســعار الفائــدة بخــالف تلــك الــواردة أعــاله، يتــم احتســابها كأدوات تجاريــة.
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االلتزامات المتعلقة باالئتمان
إن المبالــغ التعاقديــة لخطابــات االعتمــاد والضمانــات لــدى المجموعــة ُتلزمهــا بــأداء دفعــات باإلنابــة عــن عمالئهــا الذيــن يســتوفون شــروط 
العقــد. تمثــل المبالــغ التعاقديــة مخاطــر االئتمــان علــى أســاس افتــراض أن هــذه المبالــغ تــم تقديمهــا بالكامــل وأن الضمانــات تــم طلبهــا 
بالكامــل عنــد عــدم االلتــزام بالســداد وأن أيــة ضمانــات أو كفــاالت أخــرى ليــس لهــا قيمــة. فــي حيــن أن إجمالــي المبالــغ التعاقديــة لاللتزامــات 

ال يمثــل بالضــرورة متطلبــات نقديــة مســتقبلية، حيــث أن معظــم هــذه االلتزامــات تنتهــي صالحيتهــا أو يتــم إلغاؤهــا دون تمويلهــا.

تمثــل التزامــات القــروض االلتزامــات التعاقديــة لتقديــم القــروض، وعــادًة مــا يكــون لهــذه االلتزامــات تواريــخ انتهــاء محــددة أو شــروط إلغــاء 
ــغ  ــي المبال ــإن إجمال ــحب، ف ــل الس ــا قب ــروط م ــتوفاء ش ــن اس ــه يتعي ــث أن ــحبها، وحي ــات دون س ــذه االلتزام ــة ه ــي صالحي ــد تنته ــرى. ق أخ

ــتقبلية. ــة مس ــات نقدي ــل متطلب ــة ال تمث التعاقدي

فيما يلي االلتزامات المتعلقة باالئتمان لدى المجموعة:

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

االلتزامات الطارئة
777٫624533٫224خطابات   االعتماد

3٫225٫9042٫821٫154الضمانات   

4٫003٫5283٫354٫378االلتزامات

االرتباطات
2٫667٫4832٫586٫948ارتباطات   قروض   غير   مسحوبة

إدارة المخاطر  23
 

مقدمة

تكمــن المخاطــر فــي كافــة أنشــطة المجموعــة، بينمــا تتــم إدارتهــا مــن خــالل عمليــات تحديــد وقيــاس ومراقبــة مســتمرة، وتخضــع لقيــود 
ــة  ــل المجموع ــرد داخ ــا أن أي ف ــة، كم ــة المجموع ــتمرارية ربحي ــان اس ــة لضم ــر ذات أهمي ــة إدارة المخاط ــرى. إن عملي ــط أخ ــر وضواب المخاط

مســؤول عــن تعرضــات المخاطــر فــي إطــار مســؤولياته.

ــن  ــراءات م ــغيلية، واإلج ــر التش ــوق والمخاط ــيولة الس ــان والس ــر االئتم ــك مخاط ــي ذل ــا ف ــر بم ــواع المخاط ــة أن ــمل كاف ــر تش إن إدارة المخاط
بدايتهــا وحتــى االعتمــاد باإلضافــة إلــى الرقابــة والمراجعــة والصيانــة وإعــداد التقاريــر حــول تعرضــات المخاطــر بصــورة مســتمرة. كمــا أنهــا 
تشــمل التنظيــم عالــي المســتوى واألدوار والمســؤوليات علــى مســتوى اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة واللجــان اإلداريــة، والصالحيــات 

ــي. ــق الداخل ــام التدقي ــزام ومه ــة وااللت ــة الداخلي ــة الرقاب ــر وأنظم ــإدارة المخاط ــة ب ــراءات المتعلق واإلج

إن اإلجــراءات المســتقلة لمراقبــة المخاطــر ال تتضمــن مخاطــر األعمــال مثــل التغيــرات فــي البيئــة والتكنولوجيــا ومجــال العمــل. تتــم مراقبــة 
هــذه التغيــرات مــن خــالل عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للمجموعــة.

هيكل إدارة المخاطر
إن مجلــس اإلدارة مســؤول بشــكل كامــل عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر، فــي حيــن توجــد جهــات منفصلــة مســتقلة مســؤولة عــن إدارة 

ومراقبــة المخاطــر.

لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
إن لجنــة االئتمــان المنبثقــة عــن المجلــس مســؤولة عــن وضــع اســتراتيجية مخاطــر االئتمــان ومراقبــة إجــراءات االئتمــان بشــكل عــام داخــل 
المجموعــة، وذلــك بغــرض االحتفــاظ بمحفظــة متنوعــة، وتجنــب تركــزات المخاطــر غيــر المرغــوب فيهــا، وتحســين جــودو موجــودات 

ــة. ــات التنظيمي ــان والتوجيه ــات االئتم ــزام بسياس ــام، وااللت ــكل ع ــة بش المحفظ

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
إن لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مســؤولة عــن مراقبــة ومراجعــة الترتيبــات الرســمية المتعلقــة بالتقاريــر الماليــة والتفصيليــة 

للمجموعــة واألنظمــة الرقابيــة الداخليــة وااللتــزام وإجــراءات التدقيــق الداخليــة والخارجيــة وتقديــم تقاريــر بشــأنها للمجلــس.
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لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
إن لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مســؤولة بشــكل كامــل عــن وضــع اســتراتيجية المخاطــر وتطبيق المبــادئ واألطر والسياســات 
لتعزيــز اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر لــدى المجموعــة وفقــًا ألفضــل الممارســات والمعاييــر، ويشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، ضمان 

نظــم رقابيــة فعالــة ومراقبــة إجمالــي التعرضــات للمخاطــر )مخاطــر االئتمان والســوق والســيولة والمخاطــر التشــغيلية والقانونيــة، إلخ...(.

مجموعة إدارة المخاطر
ــل  ــتقلة. تعم ــة مس ــراءات رقابي ــان إج ــك لضم ــر، وذل ــة بالمخاط ــراءات المتعلق ــاع اإلج ــق واتب ــن تطبي ــؤولة ع ــر مس ــة إدارة المخاط إن مجموع
مجموعــة إدارة المخاطــر عــن كثــب مــع المؤسســات التجاريــة لدعــم أنشــطتها باإلضافــة إلــى حمايــة بيــان المخاطــر لــدى المجموعــة. تقــوم 
ــظ  ــودات والمحاف ــزام الموج ــان الت ــم( لضم ــراءات والنظ ــر )اإلج ــة المخاط ــة ومراقب ــة لمتابع ــات دقيق ــع آلي ــر بوض ــة إدارة المخاط مجموع
بالشــروط المتفــق ومعاييــر السياســة الموضوعــة. كمــا تقــوم مجموعــة إدارة المخاطــر أيضــًا بمراجعــة وعــرض كافــة طلبــات االئتمــان 

ــس. ــن للمجل ــر التابعتي ــة المخاط ــان ولجن ــة االئتم ــى لجن ــة عل ــر إدارة المحفظ ــر وتقاري ــة المخاط وسياس

خزينة المجموعة
إن خزينــة المجموعــة مســؤولة عــن إدارة موجــودات ومطلوبــات المجموعــة والهيــكل المالــي للمجموعــة بشــكل عــام، كمــا أنهــا مســؤولة 

أيضــًا بصــورة رئيســية عــن إدارة عمليــات التمويــل ومخاطــر الســيولة لــدى المجموعــة.

التدقيق الداخلي
ــزام  ــراءات والت ــة اإلج ــدى كفاي ــة م ــوم بمراجع ــث يق ــنوي، حي ــكل س ــر بش ــات إدارة المخاط ــق عملي ــي بتدقي ــق الداخل ــم التدقي ــوم قس يق
المجموعــة بهــا. هــذا ويقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بمناقشــة نتائــج كافــة عمليــات التقييــم مــع اإلدارة، ويقــوم بتقديــم التقاريــر حــول 

ــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. ــات إلــى لجن ــج والتوصي النتائ

قياس المخاطر ونظم إعداد التقارير
تتــم مراقبــة المخاطــر والتحكــم فيهــا بشــكل رئيســي بنــاًء علــى الحــدود الموضوعة مــن قبــل المجموعة. تعكــس هذه الحــدود اســتراتيجية 
األعمــال وبيئــة الســوق لــدى المجموعــة باإلضافــة إلــى مســتوى المخاطــر الــذي يمكــن للمجموعــة قبولــه، مــع التأكيــد علــى مجــاالت العمــل 
المختــارة. عــالوة علــى ذلــك، تقــوم المجموعــة بمراقبــة وقيــاس قدرتهــا علــى تحمــل المخاطــر بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بإجمالــي التعرضــات 

للمخاطــر عبــر مختلــف أنــواع المخاطــر واألنشــطة.

يتــم فحــص ومعالجــة المعلومــات التــي تــم تجميعهــا مــن كافــة األعمــال بغــرض تحديــد وتحليــل المخاطــر فــي مرحلــة مبكــرة. يتــم عــرض 
ــي  ــر إجمال ــن التقري ــام. يتضم ــاء األقس ــس اإلدارة ورؤس ــن مجل ــة ع ــر المنبثق ــة المخاط ــس اإلدارة ولجن ــا لمجل ــات وتوضيحه ــذه المعلوم ه
ــوم اإلدارة  ــر. تق ــان المخاط ــي بي ــرات ف ــيولة والتغي ــدالت الس ــة ومع ــدود الموضوع ــة بالح ــتثناءات الخاص ــان واالس ــر االئتم ــات لمخاط التعرض
ــان كل  ــر االئتم ــول مخاط ــامل ح ــر ش ــس تقري ــى المجل ــنوية. يتلق ــع س ــورة رب ــان بص ــائر االئتم ــص لخس ــة المخص ــدى مالءم ــم م ــا بتقيي العلي

ثالثــة أشــهر، يهــدف التقريــر إلــى تقديــم كافــة المعلومــات الالزمــة لتقييــم مخاطــر االئتمــان لــدى المجموعــة واتخــاذ قــرارات بشــأنها.

يتــم علــى كافــة مســتويات المجموعــة إعــداد تقاريــر موضوعــة خصيصــًا حــول المخاطــر، كمــا يتــم تعميــم هــذه التقاريــر لضمــان إطــالع 
ــة. ــة والضروري ــات التفصيلي ــر المعلوم ــى أخ ــة عل ــام المجموع ــة أقس كاف

يتــم تقديــم ملخــص دوري إلــى الرئيــس التنفيــذي واللجنــة العامــة إلدارة المخاطــر وكافــة األعضــاء األخريــن ذوي الصلــة بــإدارة المجموعــة 
حــول كافــة جوانــب المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة، بمــا فــي ذلــك االســتفادة مــن الحــدود الموضوعــة واســتثمارات الملكيــة والســيولة 

باإلضافــة إلــى أيــة تطــورات أخــرى حــول المخاطــر.

الحد من المخاطر
كجــزء مــن أعمــال إدارة المخاطــر بشــكل عــام، تســتخدم المجموعــة األدوات المشــتقة واألخــرى إلدارة التعرضــات الناتجــة عــن التغيــرات فــي 

معــدالت الفائــدة والعمــالت األجنبيــة ومخاطــر حقــوق الملكيــة ومخاطــر االئتمــان والتعرضــات الناتجــة عــن المعامــالت المتوقعــة.

تستخدم المجموعة الضمانات بشكل فعال للحد من المخاطر االئتمانية التي تواجهها.
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تركزات المخاطر
تنشــأ التركــزات عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة مماثلــة أو أنشــطة فــي نفــس اإلقليــم الجغرافيــة أو أنشــطة ذات 
ســمات اقتصاديــة مماثلــة قــد تجعــل قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 
أو السياســية أو غيرهــا مــن الظــروف األخــرى. ُتشــير التركــزات إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة تجــاه التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع 

أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة محــددة.

ــة  ــاظ بمحفظ ــى االحتف ــز عل ــددة ترك ــات مح ــة توجيه ــراءات المجموع ــات وإج ــن سياس ــر، تتضم ــدة للمخاط ــزات الزائ ــب الترك ــرض تجن بغ
ــان. ــر االئتم ــددة لمخاط ــزات المح ــة وإدارة الترك ــك مراقب ــًا لذل ــم وفق ــة، يت متنوع

مخاطر االئتمان

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي مخاطــر تعــرض المجموعــة لخســائر ماليــة فــي حــال عجــز أحــد العمــالء أو األطــراف المقابــل عــن الوفــاء 
بتعهداتــه/ التزاماتــه التعاقديــة، وتنشــأ تلــك المخاطــر بصــورة أساســية مــن اإلقــراض والتمويــل التجــاري والخزينــة وأنشــطة أخــرى تقــوم بهــا 
المجموعــة. تتــم بصــورة مســتمرة مراقبــة مخاطــر االئتمــان وفقــًا للسياســات االئتمانيــة التــي ُتحــدد بوضــوح صالحيــات وسياســات وإجــراءات 

اإلقــراض. تنطــوي إدارة مخاطــر االئتمــان أيضــًا علــى مراقبــة تركــزات المخاطــر حســب قطــاع العمــل والموقــع الجغرافــي.

قامــت المجموعــة بوضــع إجــراءات لمراجعــة جــودة االئتمــان التحديــد الُمبكــر للتغيــرات المحتملــة فــي الجــدارة االئتمانيــة لأطــراف المقابلــة، 
بمــا فــي ذلــك عمليــات مراجعــة منظمــة للضمانــات. يتــم وضــع حــدود لأطــراف المقابلــة باســتخدام نظــام تصنيــف مخاطــر االئتمــان، والــذي 
ُيحــدد تصنيــف لمخاطــر كل طــرف مــن األطــراف المقابلــة. يخضــع تصنيــف المخاطــر لمراجعــة منتظمــة. إن إجــراءات مراجعــة جــودة االئتمــان 

تســمح للمجموعــة تقييــم الخســائر المحتملــة كنتيجــة للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا واتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة بشــأنها.

يوضــح الجــدول أدنــاه أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان لبنــود بيــان المركــز المالــي، بمــا فــي ذلــك المطلوبــات وااللتزامــات الطارئــة. تــم بيــان 
أقصــى تعــرض قبــل تأثيــر الحــد مــن المخاطــر مــن خــالل اســتخدام التعزيــزات االئتمانيــة واتفاقيــات التســوية الرئيســية والضمانــات.

إيضاح

أقصى تعرض
2014

ألف درهم

أقصى تعرض
٢0١3

ألف درهم

النقد   واألرصدة   لدى   مصرف   اإلمارات   العربية   المتحدة 
101٫686٫3681٫217٫408المركزي ) باستثناء   النقد   في   الصندوق ( 

111٫933٫2311٫848٫253المستحق   من   بنوك
717٫940٫90315٫285٫481القروض   والسلفيات )  صافي   من   المخصصات (

122٫474٫1211٫603٫862االستثمارات   في   سندات   دين
14944٫9031٫149٫900الموجودات   األخرى ) باستثناء   المبالغ   المدفوعة   مقدمًا ( 

24٫979٫52621٫104٫904اإلجمالي

22777٫624533٫224خطابات   االعتماد

223٫225٫9042٫821٫154الضمانات
222٫667٫4832٫586٫948التزامات   قروض   غير   مسحوبة

6٫671٫0115٫941٫326اإلجمالي

31٫650٫53727٫046٫230إجمالي   التعرض   لمخاطر   االئتمان

حيثمــا تــم قيــد األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة، فــإن المبالــغ الــواردة أعــاله ُتمثــل التعــرض الحالــي لمخاطــر االئتمــان، وليــس أقصــى تعــرض 
قــد ينشــأ فــي المســتقبل كنتيجــة للتغيــرات فــي القيــم.
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مخاطر االئتمان )تابع(

لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان لــكل فئــة مــن فئــات األدوات الماليــة، يرجــى مراجعــة اإليضاحــات المحــددة. تــم 
أدنــاه مناقشــة تأثيــر الضمانــات واألســاليب األخــرى للحــد مــن المخاطــر.

تركزات المخاطر المتعلقة بأقصى تعرض لمخاطر االئتمان
تتــم إدارة تركــز المخاطــر مــن قبــل العميــل/ الطــرف المقابــل حســب اإلقليــم الجغرافــي وقطــاع العمــل. إن أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان 
ألي عميــل أو طــرف مقابــل كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4 بلــغ 465٫395٫000 درهــم )٢0١3: ٢94٫99١٫000 درهــم( قبــل احتســاب الضمانــات أو التعزيــزات 

االئتمانيــة األخــرى، وبلــغ 465٫395٫000 درهــم )٢0١3: ٢94٫99١٫000 درهــم( بعــد خصــم هــذه الضمانــات.

وفقــًا لأقاليــم الجغرافيــة التاليــة، يمكــن تحليــل أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان لــدى المجموعــة، بعــد رصــد المخصصــات وقبــل األخــذ 
باالعتبــار أيــة ضمانــات محتفــظ بهــا أو تعزيــزات ائتمانيــة أخــرى:

2014٢0١3

الموجودات
ألف درهم

المطلوبات 
وااللتزامات 

الطارئة
ألف درهم

الموجودات
ألف درهم

المطلوبات 
وااللتزامات 

الطارئة
ألف درهم

22٫910٫7216٫107٫96419٫006٫7055٫330٫055اإلمارات   العربية   المتحدة
1٫233٫855194٫266935٫874257٫282دول   أخرى   في   الشرق   األوسط

410٫96285٫030498٫957125٫672أوروبا
51٫07038٫148160٫66321٫098الواليات   المتحدة   األمريكية

372٫918245٫603502٫705207٫219دول   أخرى   على   مستوى   العالم

24٫979٫5266٫671٫01121٫104٫9045٫941٫326اإلجمالي

ــد  ــل، بع ــاع العم ــب قط ــدوق( حس ــي الصن ــد ف ــتثناء النق ــة )باس ــي للمجموع ــز المال ــان المرك ــي بي ــة ف ــودات المالي ــل الموج ــي تحلي ــا يل فيم
ــرى: ــة أخ ــزات ائتماني ــا أو تعزي ــظ به ــات محتف ــة ضمان ــاب أي ــل احتس ــات وقب المخصص

أقصى تعرض
2014

ألف درهم

أقصى تعرض
٢0١3

ألف درهم

5٫159٫4154٫221٫524الخدمات   المالية
4٫327٫0472٫865٫180التجارة

2٫761٫9462٫302٫514الصناعة
2٫400٫2902٫555٫493القطاع   الحكومي   والقطاع   العام

739٫610680٫571اإلنشاءات
2٫102٫3261٫751٫224خدمات   أخرى
8٫014٫4237٫016٫333مجاالت   أخرى

25٫505٫05721٫392٫839
)287٫935( )525٫531(ناقصًا  : مخصص   انخفاض   القيمة   والفائدة   المعلقة   للقروض   والسلفيات

24٫979٫52621٫104٫904

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
ترتكــز قيمــة ونــوع الضمــان المطلــوب علــى تقييــم مخاطــر االئتمــان للطــرف المقابــل. يتــم تطبيــق التوجيهــات المتعلقــة بإمكانيــة قبــول 
أنــواع الضمانــات ومعاييــر التقييــم. تتمثــل أنــواع الضمانــات الرئيســية التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي النقــد واألوراق الماليــة وعائــدات 

الممتلــكات العقاريــة والســيارات واآلالت والماكينــات والمخــزون والذمــم المدينــة التجاريــة.

تحصل المجموعة أيضًا على ضمانات من الشركات األم مقابل القروض المقدمة إلى شركاتها التابعة أو مجموعة شركاتها األخرى.

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

في 31 ديسمبر 2014

البنك العربي المتحد94



إدارة المخاطر )تابع(  23
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تقــوم اإلدارة بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات، وتقــوم بطلــب ضمانــات إضافيــة وفقــًا لالتفاقيــة المعنيــة، كمــا تقــوم بمراقبــة القيمــة 
الســوقية للضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا خــالل مراجعتهــا الدوريــة للتســهيالت االئتمانيــة ومــدى كفايــة المخصــص النخفــاض القيمــة.

تتضمــن سياســة المجموعــة اســتبعاد العقــارات المســتردة بطريقــة منتظمــة. يتــم اســتخدام المتحصــالت لتخفيــض أو ســداد المطالبــات 
القائمــة. ال تقــوم المجموعــة بصــورة عامــة بإشــغال العقــارات المســتردة لالســتخدام الُتجــاري.

جودة االئتمان حسب فئة الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بــإدارة جــودة ائتمــان الموجــودات الماليــة باســتخدام التصنيفــات االئتمانيــة الداخليــة. يوضــح الجــدول أدنــاه جــودة االئتمــان 

حســب فئــة الموجــودات لبعــض البنــود الرئيســية فــي بيــان المركــز المالــي اســتنادًا إلــى نظــام التصنيــف االئتمانــي لــدى المجموعــة.

غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة

مستوى عالي 
2014

ألف درهم

مستوى 
قياسي 

2014
ألف درهم

دون المستوى 
القياسي 

2014
ألف درهم

متأخرة السداد 
أو تعرضت 

النخفاض فردي 
في القيمة 

2014
ألف درهم

اإلجمالي 
2014

ألف درهم

األرصدة لدى مصرف اإلمارات
1٫686٫368---1٫686٫368   العربية المتحدة المركزي

1٫933٫231--908٫9711٫024٫260المستحق من بنوك
2٫474٫121--1٫989٫846484٫275االستثمارات

4٫923٫91111٫960٫467489٫6621٫092٫39418٫466٫434القروض والسلفيات  )إجمالي(
944٫903-152٫679777٫47414٫750الموجودات األخرى

9٫661٫77514٫246٫476504٫4121٫092٫39425٫505٫057

غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة

مستوى عالي 
٢0١3

ألف درهم

مستوى قياسي 
٢0١3

ألف درهم

دون المستوى 
القياسي 

٢0١3
ألف درهم

متأخرة السداد أو 
تعرضت النخفاض 
فردي في القيمة 

٢0١3
ألف درهم

اإلجمالي 
٢0١3

ألف درهم

األرصدة لدى مصرف اإلمارات 
1٫217٫408---1٫217٫408   العربية المتحدة المركزي

1٫848٫253--1٫223٫314624٫939المستحق من بنوك
1٫603٫862--1٫373٫702230٫160االستثمارات

5٫022٫2929٫534٫068382٫441634٫61515٫573٫416القروض والسلفيات  )إجمالي(
1٫149٫900-499٫755639٫91910٫226الموجودات األخرى

9٫336٫47111٫029٫086392٫667634٫61521٫392٫839

تشــتمل القــروض والســلفيات متأخــرة الســداد علــى القــروض والســلفيات المتأخــرة أليــام قليلــة. إن معظــم القــروض متأخــرة الســداد لــم 
تتعــرض النخفــاض القيمــة.
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تحليل أعمار القروض متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة حسب الموجودات المالية داخل بيان المركز المالي

أقل من  30 يوم
2014

ألف درهم

من 31 إلى 60 يوم
2014

ألف درهم

من 61 إلى 90 يوم
2014

ألف درهم

أكثر من
2014

ألف درهم

اإلجمالي
2014

ألف درهم

414٫03891٫82945٫28868٫373619٫528القروض والسلفيات

٢0١3
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

195٫14196٫20563٫36233٫891388٫599القروض والسلفيات

ــل قــروض وســلفيات العمــالء متأخــرة الســداد ولــم  ــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة فــي 3١ ديســمبر ٢0١4 مقاب ــة للضمان إن القيمــة العادل
ــم. ــد القائ ــن الرصي ــًا )٢0١3: 6١٪( م ــي 47٪ تقريب ــة تغط ــاض القيم ــرض النخف تتع

القيمة الدفترية حسب فئة الموجودات المالية داخل بيان المركز المالي، والتي تمت إعادة التفاوض بشأن الشروط الخاصة بها
2014

ألف درهم
٢0١3

ألف درهم

478٫893555٫710القروض والسلفيات

مخاطر السيولة 

ــة  ــا المتعلق ــاء بالتزاماته ــد الوف ــة عن ــا المجموع ــد تواجهه ــي ق ــة الت ــن الصعوب ــج ع ــد تنت ــي ق ــر الت ــي المخاط ــيولة ف ــر الس ــل مخاط تتمث
بمطلوباتهــا الماليــة التــي تتــم تســويتها مــن خــالل الدفــع نقــدًا أو مــن خــالل موجــودات ماليــة أخــرى. تنشــأ مخاطــر الســيولة مــن احتماليــة 
عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بالســداد عنــد اســتحقاقها فــي ظــل الظــروف العاديــة والظــروف الحرجــة. للحــد 
مــن مخاطــر الســيولة، قامــت اإلدارة بترتيــب مصــادر تمويــل متنوعــة باإلضافــة إلــى قاعــدة الودائــع الرئيســية الخاصــة بهــا كمــا قامــت بإتبــاع 
سياســية يتــم مــن خاللهــا إدارة الموجــودات مــع وضــع الســيولة بعيــن االعتبــار، ومراقبــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية والســيولة بصــورة 
يوميــة. قامــت المجموعــة بوضــع إجــراءات رقابيــة داخليــة وخطــط للطــوارئ إلدارة مخاطــر الســيولة. يتضمــن ذلــك تقييــم للتدفقــات النقديــة 

المتوقعــة ومــدى توافــر الضمانــات عاليــة المســتوى والتــي يمكــن اســتخدامها ضمــان تمويــل إضافــي إذا لــزم األمــر.   

تحتفــظ المجموعــة بمحفظــة مــن الموجــودات عاليــة التــداول ومتنوعــة يمكــن تســييلها بســهولة فــي حــال توقــف غيــر متوقــع للتدفقــات 
النقديــة. التزمــت المجموعــة أيضــًا بحــدود ائتمانيــة يمكــن مــن خاللهــا الوفــاء باحتياجــات الســيولة. عــالوة علــى ذلــك، تحتفــظ المجموعــة 
ــة  ــًا لسياس ــل. وفق ــع ألج ــن الودائ ــة و١٪ م ــع الحالي ــن الودائ ــادل ١4٪ م ــزي ُتع ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــدى مص ــة ل ــة قانوني بوديع
ــوق  ــة بالس ــة المتعلق ــل الهام ــار العوام ــذ باالعتب ــع األخ ــة، م ــيناريوهات متنوع ــب س ــيولة بموج ــز الس ــم وإدارة مرك ــم تقيي ــة، يت المجموع
بشــكل عــام والمجموعــة بشــكل خــاص. إن االحتفــاظ بحــدود لنســبة صافــي الموجــودات الســائلة إلــى مطلوبــات العميــل يعتبــر مــن أهــم 
العوامــل التــي تعكــس ظــروف الســوق. يتألــف صافــي الموجــودات الســائلة مــن النقــد والودائــع المصرفيــة قصيــرة األجــل وســندات الديــن 
الســائلة المتاحــة للبيــع بشــكل فــوري، ناقصــًا ودائــع البنــوك والقــروض والســندات األخــرى الُمصــدرة والتــي تســتحق خــالل الشــهر التالــي. فيمــا 

يلــي النســب كمــا فــي نهايــة الســنة:

2014٢0١3

85.6٪85.8٪نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة

30.6٪27.2٪صافي نسبة موجودات السيولة إلى ودائع العمالء

تؤكــد المجموعــة علــى أهميــة الحســابات الجاريــة والودائــع ألجــل وحســابات التوفيــر كمصــدر لأمــوال الالزمــة لتمويــل إقــراض العمــالء. تتــم 
مراقبــة هــذه الحســابات باســتخدام نســبة الســلفيات إلــى نســبة الودائــع الثابتــة والتــي تقــوم بمقارنــة الســلفيات والقــروض المقدمــة إلــى 

العميــل كنســبة مئويــة مــن حســابات التوفيــر والحســابات الجاريــة الرئيســية الخاصــة بالعميــل جنبــًا إلــى جنــب مــع التمويــل ألجــل.
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إدارة المخاطر )تابع(  23
 

مخاطر السيولة  )تابع(

فيمــا يلــي اســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات اســتنادًا إلــى الفتــرة المتبقيــة لتاريــخ االســتحقاق التعاقــدي فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي 
ــوال  ــر أم ــدى توف ــة وم ــل المجموع ــن قب ــع م ــاظ بالودائ ــخ االحتف ــع تاري ــن واق ــددة م ــة المح ــتحقاق الفعلي ــخ االس ــار تواري ــذ باالعتب دون األخ

ســائلة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4:

أقل من 3 
أشهر

ألف درهم

من 3 أشهر 
إلى 6 أشهر
ألف درهم

من 6 أشهر
إلى 12 شهرًا

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي

أقل من 12 
شهرًا

ألف درهم

من 1 -5 
سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي

أكثر من 12 
شهرًا

ألف درهم

غير محددة
التاريخ

ألف درهم
اإلجمـالي

ألف درهم

الموجودات

النقد واألرصدة لدى 
مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة 
1٫810٫558----1٫810٫558--1٫810٫558المركزي

1٫933٫231----1٫933٫231--1٫933٫231المستحق   من   بنوك

قروض   وسلفيات
18٫466٫434-5٫321٫6291٫304٫329463٫6907٫089٫6488٫042٫2433٫334٫54311٫376٫786    ) اإلجمالي  ( 

74٫54038٫355112٫8951٫022٫5011٫266٫2012٫288٫70284٫9332٫486٫530-االستثمارات

110٫794110٫794-------عقارات   استثمارية

409٫115409٫115-------ممتلكات   ومعدات

1٫018٫154-28٫693-750٫886212٫29426٫281989٫46128٫693موجودات   أخرى

مخصص   انخفاض
 قيمة   القروض  

 والسلفيات  
)525٫531(----)525٫531(--)525٫531( والفائدة   المعلقة

9٫290٫7731٫591٫163528٫32611٫410٫2629٫093٫4374٫600٫74413٫694٫181604٫84225٫709٫285اإلجمالي   الفرعي

المطلوبات  
 وحقوق  

 المساهمين

المستحق   إلى  
846٫914----367٫210846٫914-479٫704 البنوك

18٫718٫297-1٫442٫386-12٫588٫7303٫189٫9421٫497٫23917٫275٫9111٫442٫386ودائع   العمالء

قروض   متوسطة
2٫019٫655-1٫744٫248-275٫407275٫4071٫744٫248--   األجل

882٫376212٫19426٫2271٫120٫79731٫45125٫77857٫22934٫7321٫212٫758مطلوبات   أخرى

2٫911٫6612٫911٫661-------حقوق   المساهمين

13٫950٫8103٫402٫1362٫166٫08319٫519٫0293٫218٫08525٫7783٫243٫8632٫946٫39325٫709٫285اإلجمالي   الفرعي

صافي   الفجوة   في 
-)2٫341٫551(5٫875٫3524٫574٫96610٫450٫318)8٫108٫767()1٫637٫757()1٫810٫973()4٫660٫037( السيولة
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إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة )تابع(

فيما يلي بيان موجز حول استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في 3١ ديسمبر ٢0١3:  

أقل من 3 
أشهر

ألف درهم

من 3 أشهر 
إلى 6 أشهر
ألف درهم

من 6 أشهر
إلى ١٢ شهرًا

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي

أقل من ١٢ 
شهرًا

ألف درهم

من ١ -5 
سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي

أكثر من ١٢ 
شهرًا

ألف درهم

غير محددة
التاريخ

ألف درهم
اإلجمـالي

ألف درهم

الموجودات

النقد واألرصدة لدى 
مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة 
1٫301٫775----1٫301٫775--1٫301٫775المركزي

1٫848٫253----1٫848٫253--1٫848٫253المستحق   من   بنوك

قروض   وسلفيات  
15٫573٫416-3٫980٫0371٫104٫4771٫057٫5696٫142٫0835٫485٫0853٫946٫2489٫431٫333) اإلجمالي  ( 

37٫127140٫787177٫914839٫637553٫0711٫392٫70844٫7951٫615٫417-االستثمارات

73٫80273٫802-------عقارات   استثمارية

212٫292212٫292-------ممتلكات   ومعدات

1٫212٫736-767٫475419٫68813٫9571٫201٫1207٫6893٫92711٫616موجودات   أخرى

مخصص   انخفاض  
 قيمة   القروض  

 والسلفيات   والفائدة  
)287٫935(----)287٫935(--)287٫935( المعلقة

7٫609٫6051٫561٫2921٫212٫31310٫383٫2106٫332٫4114٫503٫24610٫835٫657330٫88921٫549٫756اإلجمالي   الفرعي

المطلوبات
  وحقوق  

 المساهمين

المستحق   إلى
1٫097٫174-36٫500-897٫7451٫060٫67436٫500-162٫929  البنوك

15٫034٫837-492٫772-11٫198٫4691٫710٫0401٫633٫55614٫542٫065492٫772ودائع   العمالء

قروض   متوسطة  
1٫652٫445-1٫652٫445-1٫652٫445---- األجل

804٫142419٫67913٫9571٫237٫7789٫80346810٫27135٫7201٫283٫769مطلوبات   أخرى

2٫481٫5312٫481٫531-------حقوق   المساهمين

12٫165٫5402٫129٫7192٫545٫25816٫840٫5172٫191٫5204682٫191٫9882٫517٫25121٫549٫756اإلجمالي   الفرعي

صافي   الفجوة   في  
-)2٫186٫362(4٫140٫8914٫502٫7788٫643٫669)6٫457٫307()1٫332٫945()568٫427()4٫555٫935( السيولة
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إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة )تابع(

تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية 

ــداد  ــات الس ــى التزام ــتنادًا إل ــمبر ٢0١4 اس ــي 3١ ديس ــا ف ــة كم ــة بالمجموع ــة الخاص ــات المالي ــتحقاق المطلوب ــان اس ــاه بي ــدول أدن ــص الج يلخ
التعاقديــة غيــر المخصومــة. تتــم معاملــة المبالــغ المســددة التــي تخضــع لإلخـــطار كمــا لــو كان ســيتم تـــوجيه إخطــار علــى الفـــور. إال أن 
المجموعــة تتوقــع عــدم مطالبــة العديــد مــن العمــالء بالســـداد فــي أقــرب تاريــخ يمكــن مطالبــة المجموعة فيــه بالدفـــع، وال يوضح الجـــدول 

التدفقــات النقديــة المتـــوقعة الموضحــة مــن خــالل تاريـــخ احتفــاظ المجموعــة بالودائــع.

المطلوبات المالية
عند الطلب
ألف درهم

أقل من 3 
أشهر

ألف درهم

من 3 - ١٢ 
شهرًا

ألف درهم

من ١ - 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

   31 ديسمبر 2014   

849٫055--10٫936468٫836369٫283المستحق   إلى   البنوك   

18٫854٫578-8٫488٫1484٫228٫3764٫674٫2751٫463٫779ودائع   العمالء   

2٫071٫695-281٫6771٫790٫018--قروض   متوسطة   األجل

1٫042٫022-209٫535578٫589226٫81727٫081مطلوبات   أخرى   

4٫94914٫84576٫08856٫026151٫908-أدوات   مالية   مشتقة

إجمالي   المطلوبات   المالية   
8٫708٫6195٫280٫7505٫566٫8973٫356٫96656٫02622٫969٫258غير   المخصومة

عند الطلب
ألف درهم

أقل من 3 
أشهر

ألف درهم

من 3 - ١٢ 
شهرًا

ألف درهم

من ١ - 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

   31 ديسمبر 2013   

1٫111٫863-16٫928150٫111906٫84237٫982المستحق   إلى   البنوك   

15٫127٫040-6٫776٫7734٫449٫5223٫393٫203507٫542ودائع   العمالء   

1٫707٫160-1٫707٫160---قروض   متوسطة   األجل

1٫158٫566-138٫521657٫611355٫0457٫389مطلوبات   أخرى   

9183٫41020٫10315٫97540٫406-أدوات   مالية   مشتقة

إجمالي   المطلوبات   المالية   
6٫932٫2225٫258٫1624٫658٫5002٫280٫17615٫97519٫145٫035غير   المخصومة

ــوية  ــم تس ــد يت ــه ق ــة. إال أن ــر المخصوم ــة غي ــات النقدي ــي التدفق ــاله إجمال ــدول أع ــي الج ــا ف ــح عنه ــتقة الُمفص ــة المش ــل األدوات المالي تمث
ــة. ــا الدفتري ــى قيمه ــغ إل ــذه المبال ــة له ــوية ذات الصل ــي التس ــدول التال ــح الج ــغ. يوض ــذه المبال ــي ه ــي أو صاف إجمال

                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

في 31 ديسمبر 2014
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إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة )تابع(

تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية  )تابع(

عند الطلب
ألف درهم

أقل من 3 
أشهر

ألف درهم

من 3 - ١٢ 
شهرًا

ألف درهم

من ١ - 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

   31 ديسمبر 2014   
6433٫60250٫21450٫308104٫767-التدفقات النقدية الداخلة

)151٫908()56٫026()76٫088()14٫845()4٫949(-التدفقات النقدية الخارجة

)47٫141()5٫718()25٫874()11٫243()4٫306(-الصافي

مخصومة وفقًا للمعدالت 
)46٫577()5٫596()25٫497()11٫189()4٫295(-السائدة بين البنوك

عند الطلب
ألف درهم

أقل من 3 
أشهر

ألف درهم

من 3 - ١٢ 
شهرًا

ألف درهم

من ١ - 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

   31 ديسمبر 2013   
25892524٫00530٫41055٫598-التدفقات   النقدية   الداخلة

)40٫406()15٫975()20٫103()3٫410()918(-التدفقات   النقدية   الخارجة

3٫90214٫43515٫192)2٫485()660(-الصافي

مخصومة   وفقًا   للمعدالت   
3٫66013٫12313٫644)2٫479()660(-السائدة   بين   البنوك

يوضح الجدول التالي بيان االستحقاق التعاقدي الخاص باالرتباطات وااللتزامات الطارئة الخاصة بالمجموعة:

عند الطلب
ألف درهم

أقل من 3 
أشهر

ألف درهم

من 3 - ١٢ 
شهرًا

ألف درهم

من ١ - 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

   31ديسمبر2014   
4٫003٫528-2٫451٫6001٫163٫311388٫617-االلتزامات   الطارئة

2٫667٫483----2٫667٫483االرتباطات

6٫671٫011-2٫667٫4832٫451٫6001٫163٫311388٫617اإلجمالي

   31ديسمبر2013   

3٫354٫378-2٫221٫331937٫760195٫287-االلتزامات   الطارئة

2٫586٫948----2٫586٫948االرتباطات

5٫941٫326-2٫586٫9482٫221٫331937٫760195٫287اإلجمالي

تتوقع المجموعة أنه لن يتم سحب كافة االرتباطات وااللتزامات الطارئة قبل انتهاء فترة االرتباطات.

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

في 31 ديسمبر 2014
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إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السوق
تنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة للتقلبــات فــي أســعار الفائــدة وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم. قــام مجلــس اإلدارة بوضــح 
حــدود بشــأن المخاطــر التــي يمكــن قبولهــا. تتــم مراقبــة مخاطــر الســوق بصــورة منتظمــة مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات 

لــدى المجموعــة.

مخاطر أسعار الفائدة
تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتماليــة أن تؤثــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى األربــاح المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة. 
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــد التوافــق أو لوجــود فجــوات فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات واألدوات خــارج بيــان 
المركــز المالــي والتــي يحيــن موعــد اســتحقاقها أو إعــادة تســعيرها فــي فتــرة معينــة. قــام مجلــس اإلدارة بوضــح حــدود علــى فجــوات أســعار 
ــز  ــاظ بالمراك ــان االحتف ــوط لضم ــتراتيجيات التح ــتخدام اس ــم اس ــة ويت ــورة يومي ــة بص ــز المالي ــة المراك ــم مراقب ــددة. تت ــرات مح ــدة لفت الفائ

الماليــة ضمــن الحــدود الموضوعــة.

ــات  ــبقًا لعملي ــدة مس ــدود معتم ــق ح ــدة وتطبي ــعار الفائ ــوات أس ــة فج ــالل مراقب ــن خ ــية م ــورة رئيس ــدة بص ــعار الفائ ــر أس ــم إدارة مخاط تت
ــا  ــر فيم ــم إدارة المخاط ــك قس ــي ذل ــاعدها ف ــدود ويس ــك الح ــزام بتل ــة االلت ــات بمراقب ــودات والمطلوب ــة الموج ــوم لجن ــعير. تق ــادة التس إع

ــة. ــال اليومي ــة األعم ــق بمراقب يتعل

ُيلخــص الجــدول التالــي وضــع حساســية أســعار الفائــدة فــي نهايــة الســنة. فيمــا يلــي ملخــص لمركــز فجــوات أســعار الفائــدة لــدى البنــك فــي 
المحافــظ غيــر التجاريــة:

أقل من 3 
أشهر

ألف درهم

3 إلى ١٢ 
شهرًا

ألف درهم

١ إلى 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات

ألف درهم

ال توجد 
حساسية 

تجاه الفائدة
القيمة 

الدفترية
   31 ديسمبر 2014   

الموجودات

النقد   واألرصدة   لدى   مصرف
 اإلمارات   العربية   المتحدة

1٫810٫5581٫810٫558----المركزي      

296٫0461٫933٫231---1٫637٫185المستحق   من   بنوك

17٫940٫903-5٫618٫5852٫140٫0358٫220٫8991٫961٫384القروض   والسلفيات   إلى   عمالء   

112٫8951٫022٫5011٫338٫72512٫4092٫486٫530-االستثمارات

110٫794110٫794----العقارات   االستثمارية

409٫115409٫115----الممتلكات   والمعدات

1٫018٫1541٫018٫154----الموجودات   األخرى

7٫255٫7702٫252٫9309٫243٫4003٫300٫1093٫657٫07625٫709٫285

المطلوبات

10٫936846٫914--468٫768367٫210المستحق   إلى   بنوك

7٫880٫14618٫718٫297-4٫811٫7914٫599٫9601٫426٫400ودائع   العمالء

2٫019٫655----2٫019٫655القروض   متوسطة   األجل

1٫212٫7581٫212٫758----المطلوبات   األخرى

2٫911٫6612٫911٫661----أموال   المساهمين

7٫300٫2144٫967٫1701٫426٫400-12٫015٫50125٫709٫285

-)8٫358٫425(7٫817٫0003٫300٫109)2٫714٫240()44٫444(حساسية   أسعار   الفائدة

الفجوات   المتراكمة   لحساسية
--5٫058٫3168٫358٫425)2٫758٫684()44٫444(    أسعار   الفائدة

                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

أقل من 3 
أشهر

ألف درهم

3 إلى ١٢ 
شهرًا

ألف درهم

١ إلى 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من 
5 سنوات

ألف درهم

ال توجد 
حساسية 

تجاه الفائدة
القيمة 

الدفترية
   31 ديسمبر 2013   

الموجودات
النقد   واألرصدة   لدى   مصرف

     اإلمارات   العربية   المتحدة 
1٫301٫7751٫301٫775----    المركزي      

337٫1121٫848٫253---1٫511٫141المستحق   من   بنوك

15٫285٫481-4٫339٫859906٫5727٫749٫3712٫289٫679القروض   والسلفيات   إلى   عمالء   

177٫914839٫637586٫31111٫5551٫615٫417-االستثمارات

73٫80273٫802----العقارات   االستثمارية

212٫292212٫292----الممتلكات   والمعدات

1٫212٫7361٫212٫736----الموجودات   األخرى

5٫851٫0001٫084٫4868٫589٫0082٫875٫9903٫149٫27221٫549٫756

المطلوبات

12٫9291٫097٫174-150٫000897٫74536٫500المستحق   إلى   بنوك

6٫075٫77415٫034٫837-5٫202٫1903٫274٫145482٫728ودائع   العمالء

1٫652٫445----1٫652٫445القروض   متوسطة   األجل

1٫283٫7691٫283٫769----المطلوبات   األخرى

2٫481٫5312٫481٫531----أموال   المساهمين

7٫004٫6354٫171٫890519٫228-9٫854٫00321٫549٫756

-)6٫704٫731(8٫069٫7802٫875٫990)3٫087٫404()1٫153٫635(حساسية   أسعار   الفائدة

الفجوات   المتراكمة   لحساسية
--3٫828٫7416٫704٫731)4٫241٫039()1٫153٫635(   أسعار   الفائدة

يوضــح الجــدول التالــي الحساســية تجــاه التغيــرات المعقولــة فــي أســعار الفائــدة، مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة، كمــا هــي مدرجــة 
ضمــن بيــان الدخــل للمجموعــة. لــم يكــن هنــاك تأثيــر مــادي علــى حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة.

تتمثــل حساســية بيــان الدخــل الموحــد فــي تأثيــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار الفائــدة علــى صافــي إيــرادات الفائــدة لمــدة ســنة، بنــاًء علــى 
المعــدل المتغيــر للموجــودات الماليــة غيــر التجاريــة والمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4، بمــا فــي ذلــك تأثيــر أدوات 

التحــوط.

20142013

التغير في نقاط 
األساس

حساسية صافي 
إيرادات الفائدة

التغير في نقاط 
األساس

حساسية صافي 
إيرادات الفائدة

العمالت

4٫252+3٫12225+25كافة العمالت

)4٫252(-25)3٫122(-25كافة العمالت

تتعلــق حساســية أســعار الفائــدة المبينــة أعــاله بصــورة رئيســية بالــدوالر األمريكــي، نظــرًا ألنــه ال يوجــد لــدى المجموعــة صافــي تعــرض هــام 
فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات والموجــودات الماليــة غيــر التجاريــة ذات معــدل الفائــدة العائــم والتــي تتــم بعمــالت أخــرى.

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر العمالت 
تتمثــل مخاطــر العمــالت فــي المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن تقلــب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. 
قامــت المجموعــة بوضــع حــدود علــى المراكــز الماليــة علــى حســب العملــة. تتــم مراقبــة المراكــز الماليــة بصــورة يوميــة ويتــم اســتخدام 

اســتراتيجيات التحــوط لضمــان بقــاء لمراكــز الماليــة ضمــن الحــدود الموضوعــة.

نظــرًا لثبــات ســعر صــرف الدرهــم اإلماراتــي وعمــالت دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى أمــام الــدوالر األمريكــي، فــإن األرصــدة بالــدوالر 
األمريكــي ال تمثــل تعــرض هــام لمخاطــر العمــالت األجنبيــة. 

يوضــح الجــدول التالــي العمــالت التــي تتعــرض لهــا المجموعــة بشــكل هــام كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4، مــن موجوداتهــا ومطلوباتهــا الماليــة 
غيــر التجاريــة وتدفقاتهــا النقديــة المتوقعــة. يحتســب هــذا التحليــل تأثيــر الحــركات المحتملــة بصــورة معقولــة فــي أســعار العمــالت مقابــل 
ــة  ــالت الخاص ــية العم ــة لحساس ــة العادل ــة للقيم ــد )نتيج ــل الموح ــان الدخ ــي بي ــرى ف ــرات األخ ــة المتغي ــات كاف ــع ثب ــي م ــم اإلمارات الدره
بالموجــودات والمطلوبــات النقديــة غيــر التجاريــة( وحقــوق الملكيــة )نتيجــة لتغيــر القيمــة العادلــة لعقــود مقايضــة العمــالت المســتخدمة 
كتحوطــات للتدفــق النقــدي(. تعكــس القيمــة الســالبة المبينــة فــي الجــدول صافــي االنخفــاض المحتمــل فــي بيــان الدخــل فــي حيــن تعكس 

القيمــة الموجبــة المبينــة فــي الجــدول صافــي الزيــادة المحتملــة.

20142013

التغير في سعر 
العمالت٪

التأثير على
 األرباح

التغير في سعر 
العمالت٪

التأثير على
 األرباح

العمالت

-+10)15(+10يورو

)6(+3010+10جنية استرليني

المخاطر التشغيلية 
ــة.  ــداث الخارجي ــال أو األح ــري أو االحتي ــأ البش ــبب الخط ــة أو بس ــل األنظم ــن تعط ــة ع ــارة الناتج ــر الخس ــغيلية بمخاط ــر التش ــل المخاط تتمث
ــة أو  ــار قانوني ــك آث ــون لذل ــمعة ويك ــررًا للس ــغيلية ض ــر التش ــى المخاط ــب عل ــن أن يترت ــا، يمك ــن أداء عمله ــة ع ــة الرقابي ــز األنظم ــا تعج عندم
ــن  ــي وم ــار رقاب ــالل إط ــن خ ــن م ــغيلية، ولك ــر التش ــة المخاط ــب كاف ــة أن تتجن ــع المجموع ــة. ال تتوق ــارة المالي ــى الخس ــؤدي إل ــريعية أو ت تش
خــالل متابعــة ومواجهــة المخاطــر المحتملــة، تســتطيع المجموعــة إدارة هــذه المخاطــر. تشــتمل األنظمــة الرقابيــة علــى الفصــل الفعــال 
بيــن المهــام ووضــع إجــراءات للدخــول علــى األنظمــة والتفويــض والتســوية وتدريــب الموظفيــن وعمليــات التقييــم بمــا فــي ذلــك إجــراءات 

ــي. ــق الداخل التدقي

معلومات حول قطاعات األعمال   24

معلومات رئيسية حول قطاعات األعمال
ــة  ــي ثالث ــة ف ــطة المجموع ــم أنش ــم تنظي ــغيلية، يت ــرارات التش ــاذ الق ــن اتخ ــؤولة ع ــية المس ــات الرئيس ــى الجه ــر إل ــم التقاري ــراض تقدي ألغ

ــية: ــات رئيس قطاع

الخدمات المصرفية لأفراد  يتولى بشكل رئيسي إدارة ودائع العمالء من األفراد وتقديم قروض للمستهلكين والسحوبات على المكشوف 
وتســهيالت بطاقــات االئتمــان وتســهيالت تحويــل األمــوال باإلضافــة إلــى الخدمــات المصرفية اإلســالمية؛

  
الخدمات المصرفية للشركات   يتولى بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية للعمالء من 

الشركات والمؤسسات التجارية؛
  

خدمات أخرى  يتولى بشكل رئيسي تقديم خدمات األسواق المالية والتداول والخزينة، باإلضافة إلى إدارة عمليات التمويل الخاصة 
بالمجموعــة وشــركة الصــدارة لالســتثمار والتــي تتضمــن أعمــال الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وأعمــال 

المركــز الرئيســي.

يتــم تنفيــذ المعامــالت بيــن القطاعــات وفقــًا لمعــدالت الســوق المقــدرة ضمــن ســياق األعمــال االعتياديــة. يتــم خصــم/ إضافــة الفائــدة علــى 
قطاعــات األعمــال اعتمــادًا علــى نســبة إجماليــة تعــادل تقريبــًا التكلفــة الهامشــية لأمــوال.

-

-

-
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معلومات رئيسية حول قطاعات األعمال )تابع(

فيما يلي معلومات حول قطاعات األعمال للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١4:  

خدمات مصرفية 
لأفــــــــــــراد

ألف درهم

خدمات مصرفية 
للشركـــــــــات

ألف درهم

خدمات مصرفية 
أخــــــــــــــرى

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

440٫873778٫075378٫6851٫597٫633إيرادات   الفائدة   واإليرادات   األخرى

)591٫642()142٫130()256٫585()192٫927(مصروفات   الفائدة   والمصروفات   األخرى

)374٫075()26٫533()210٫062()137٫480(خسائر   انخفاض   قيمة   القروض   والسلفيات

)26٫508()4٫255()14٫011()8٫242(االستهالك

102٫224297٫417205٫767605٫408أرباح   السنة

المصروفات   الرأسمالية
72٫717130٫04620٫568223٫331- الممتلكات   والمعدات

في   31   ديسمبر 2014   

5٫314٫36012٫555٫6187٫839٫30725٫709٫285موجودات   القطاع

5٫440٫06311٫814٫2055٫543٫35622٫797٫624مطلوبات   القطاع

فيما يلي معلومات حول قطاعات األعمال للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢0١3:  

خدمات مصرفية 
لأفــــــــــــراد

ألف درهم

خدمات مصرفية 
للشركـــــــــات

ألف درهم

خدمات مصرفية 
أخــــــــــــــرى

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

345٫303632٫314233٫8501٫211٫467إيرادات   الفائدة   واإليرادات   األخرى

)474٫628()131٫842()203٫036()139٫750( مصروفات   الفائدة   والمصروفات   األخرى

)168٫464()5٫062()67٫249()96٫153(خسائر   انخفاض   قيمة   القروض   والسلفيات

)15٫896()1٫154()10٫457()4٫285(االستهالك

105٫115351٫57295٫792552٫479أرباح   السنة

المصروفات   الرأسمالية
22٫01945٫6118٫38976٫019- الممتلكات   والمعدات

في   31   ديسمبر 2013   

4٫914٫12611٫051٫5875٫584٫04321٫549٫756موجودات   القطاع

5٫549٫2579٫079٫3304٫439٫63819٫068٫225مطلوبات   القطاع

معلومات ثانوية حول قطاعات األعمال 
ــي  ــل جغراف ــم أي تحلي ــم تقدي ــم يت ــي، ل ــط. وبالتال ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــط وه ــدة فق ــة واح ــة جغرافي ــي منطق ــة ف ــل المجموع تعم

ــودات. ــي الموج ــاح وصاف ــي األرب ــغيلية وصاف ــرادات التش ــي لإلي إضاف
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تحديد القيمة العادلة والنظام المتدرج للقيمة العادلة 
ــاليب  ــالل أس ــن خ ــا م ــاح عنه ــة واإلفص ــاألدوات المالي ــة ب ــة الخاص ــة العادل ــد القيم ــاه لتحدي ــدرج أدن ــام المت ــة النظ ــتخدم المجموع تس

ــة: ــم التالي التقيي

المستوى ١: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو لمطلوبات مماثلة؛

ــواء  ــة س ــجلة، ملحوظ ــة المس ــة العادل ــى القيم ــام عل ــر ه ــا تأثي ــي له ــالت الت ــة المدخ ــا كاف ــون فيه ــي تك ــرى والت ــاليب أخ ــتوى ٢: أس المس
ــرة؛ و ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش بص

المستوى 3: أساليب تستخدم المدخالت التي لها تأثير هام على قيمة العادلة المسجلة التي ال ترتكز على بيانات سوقية ملحوظة. 

األدوات والموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي تحلياًل لأدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقًا لمستوى النظام المتدرج للقيمة العادلة:

المستوى ١
ألف درهم

المستوى ٢
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمــالي
ألف درهم

   31 ديسمبر 2014   

الموجودات المالية

األدوات المالية المشتقة
365-365-عقود   صرف   عمالت   أجنبية   آجلة

36٫876-36٫876-عقود   خيارات   العمالت   األجنبية

-37٫241-37٫241

استثمارات مالية متاحة للبيع

استثمارات مدرجة 
947٫637--947٫637سندات   دين   حكومية

1٫526٫484--1٫526٫484سندات   دين   أخرى

12٫333--12٫333حقوق   الملكية

استثمارات غير مدرجة
7676--حقوق   الملكية

2٫486٫454-762٫486٫530

110٫794-110٫794-عقارات استثمارية

2٫486٫454148٫035762٫634٫565

مطلوبات مالية

األدوات المالية المشتقة
28٫537-28٫537-عقود   مقايضة   أسعار   الفائدة

16-16-عقود   صرف   عمالت   أجنبية   آجلة

36٫876-36٫876-عقود   خيارات   العمالت   األجنبية

-65٫429-65٫429
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األدوات والموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة )تابع(

المستوى ١
ألف درهم

المستوى ٢
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمــالي
ألف درهم

   31 ديسمبر 2013   

الموجودات المالية

األدوات المالية المشتقة
3٫927-3٫927-عقود مقايضة أسعار الفائدة

32-32-عقود   صرف   عمالت   أجنبية   آجلة

79٫419-79٫419-عقود   خيارات   العمالت   األجنبية

-83٫378-83٫378

استثمارات مالية متاحة للبيع

استثمارات مدرجة 
1٫083٫065--1٫083٫065سندات   دين   حكومية

520٫797--520٫797سندات   دين   أخرى

11٫479--11٫479حقوق   الملكية

استثمارات غير مدرجة
7676--حقوق   الملكية

1٫615٫341-761٫615٫417

73٫802-73٫802-عقارات استثمارية

1٫615٫341157٫180761٫772٫597

مطلوبات مالية

األدوات المالية المشتقة
2٫583-2٫583-عقود   مقايضة   أسعار   الفائدة

18-18-عقود   صرف   عمالت   أجنبية   آجلة

79٫419-79٫419-عقود   خيارات   العمالت   األجنبية

-82٫020-82٫020

فيمــا يلــي وصــف للطريقــة التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات والموجــودات الماليــة الُمســجلة بالقيمــة العادلــة 
باســتخدام أســاليب التقييــم. تتضمــن أســاليب التقييــم تقديــر المجموعــة لالفتراضــات التــي يجــب أن يضعهــا المشــاركين فــي الســوق عنــد 

تقييــم األدوات.

األدوات المشتقة
تتمثــل المنتجــات المشــتقة التــي يتــم تقيمهــا باســتخدام أســاليب التقييــم التــي تعتمــد علــى مدخــالت ســوقية ملحوظــة بصــورة رئيســية 
ــر  ــم األكث ــاليب التقيي ــن أس ــة. تتضم ــة اآلجل ــالت األجنبي ــرف العم ــود ص ــالت وعق ــارات العم ــود خي ــدة وعق ــعار الفائ ــة أس ــود مقايض ــي عق ف
تطبيقــًا نمــاذج التســعير اآلجلــة ونمــاذج المقايضــة باســتخدام حســابات القيمــة الحاليــة. تتضمــن النمــاذج مدخــالت مختلفــة بمــا فــي ذلــك 

الجــدارة االئتمانيــة لأطــراف المقابلــة واألســعار الفوريــة واآلجلــة لصــرف العمــالت األجنبيــة ومنحنيــات أســعار الفائــدة.

االستثمارات المالية - المتاحة للبيع
تتألــف الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع التــي يتــم تقيمهــا باســتخدام أســاليب التقييــم أو نمــاذج التســعير بصــورة رئيســية مــن ســندات 
ــوقية  ــات س ــان معطي ــض األحي ــي بع ــن ف ــاذج تتضم ــتخدام نم ــودات باس ــذه الموج ــم ه ــم تقيي ــة. يت ــر المدرج ــة غي ــوق الملكي ــن وحق الدي
ملحوظــة فقــط وفــي بعــض األحيــان تســتخدم المعطيــات الملحوظــة والمعطيــات غيــر الملحوظــة. تتضمــن المدخــالت غيــر الملحوظــة 
الخاصــة بالنمــاذج افتراضــات تتعلــق بــاألداء المالــي المســتقبلي للشــركة المســتثمر بهــا وبيــان المخاطــر الخــاص بهــا واالفتراضــات االقتصاديــة 

التــي تتعلــق بالقطــاع والمنطقــة الجغرافيــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة المســتثمر بهــا.
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االستثمارات المالية - المتاحة للبيع )تابع(

الحركات في األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى 3
لم يكن هناك أي حركات فيما بين المستويات الخاصة باألدوات المالية خالل السنة )٢0١3: ال شيء(.

أرباح أو خسائر األدوات المالية ضمن المستوى 3 والمدرجة في األرباح أو الخسائر للسنة:
لم يتم إدراج أي أرباح أو خسائر لأدوات المالية ضمن المستوى 3 في األرباح أو الخسائر للسنة )٢0١3: ال شيء(.

التأثير على القيمة العادلة لألدوات المالية ضمن المستوى 3 والمقاسة بالقيمة العادلة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية:
يعتبــر التأثيــر علــى القيمــة العادلــة لــأدوات ضمــن المســتوى 3، باســتخدام االفتراضــات البديلــة المحتملــة بشــكل معقــول حســب فئــة األداة 

الماليــة، محــدود للغايــة.

األدوات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة

تتضمــن القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة غيــر المســجلة بالقيمــة العادلــة النقــد واألرصــدة لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي 
ــع  ــوك وودائ ــى بن ــتحق إل ــًا( والمس ــة مقدم ــغ المدفوع ــتثناء المبال ــرى )باس ــودات األخ ــلفيات والموج ــروض والس ــوك والق ــن بن ــتحق م والمس
العمــالء والمطلوبــات األخــرى المصنفــة ضمــن المســتوى ٢ بنــاًء علــى مدخــالت الســوق الملحوظــة. ال تختلــف القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة 

غيــر المســجلة بالقيمــة العادلــة بشــكل جوهــري عــن قيمهــا الدفتريــة.

فيمــا يلــي وصــف للطــرق واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة غيــر المســجلة بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات 
الماليــة:

الموجودات التي تقارب قيمها العادلة قيمها الدفترية
فيمــا يتعلــق بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة ذات تواريــخ االســتحقاق قصيــرة األجــل )أقــل مــن ثالثــة أشــهر( مــن المفتــرض أن قيمهــا 
ــخ  ــا تواري ــس له ــي لي ــر الت ــابات التوفي ــب وحس ــت الطل ــع تح ــى الودائ ــراض عل ــذا االفت ــق ه ــم تطبي ــة. ت ــا العادل ــارب قيمه ــة تق الدفتري

ــددة. ــتحقاق مح اس

األدوات المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأ مــن خــالل مقارنــة معــدالت الفائــدة لــدى الســوق 
ــة  ــدرة الخاص ــة المق ــة العادل ــز القيم ــة. ترتك ــة مماثل ــأدوات مالي ــة ب ــة الخاص ــوق الحالي ــعار الس ــع أس ــرة م ــا ألول م ــراف به ــم االعت ــا يت عندم
ــا  ــوق فيم ــدى الس ــائدة ل ــدة الس ــعار الفائ ــتخدام أس ــة باس ــة المخصوم ــات النقدي ــى التدفق ــة عل ــدة ثابت ــعار فائ ــع ألس ــي تخض ــع الت بالودائ
يتعلــق بســندات الديــن التــي لهــا نفــس الســمات االئتمانيــة وتواريــخ االســتحقاق. فيمــا يتعلــق بــاألدوات الماليــة ذات أســعار الفائــدة المتغيــرة 

يتــم إجــراء تعديــل لكــي يعكــس التغيــر فــي الفــروق االئتمانيــة عندمــا يتــم االعتــراف بــاألداة ألول مــرة.

كفاية رأس المال  26

تقــوم المجمــوع بــإدارة قاعــدة رأس المــال بكفــاءة لتغطيــة المخاطــر الكامنــة فــي األعمــال. تتــم مراقبــة كافيــة رأس المــال الخــاص 
بالمجموعــة باســتخدام، ضمــن قياســات أخــرى، القواعــد والنســب الموضوعــة مــن قبــل لجنــة بــازل لإلشــراف المصرفــي والتــي يتــم تطبيقهــا 

مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي عنــد اإلشــراف علــى البنــك.

إدارة رأس المال
ــا  ــة عليه ــمالية المفروض ــات الرأس ــة المتطلب ــزام بكاف ــان الت ــي ضم ــة ف ــاص بالمجموع ــال الخ ــن إدارة رأس الم ــي م ــدف األساس ــل اله يتمث
مــن جهــات خارجيــة وأن المجموعــة تحتفــظ بمعــدالت ائتمانيــة قويــة ومعــدالت رأســمالية قويــة مــن أجــل دعــم األعمــال وزيــادة عائــدات 

المســاهمين.

تقــوم المجموعــة بــإدارة قاعــدة رأس المــال الخــاص بهــا كمــا تقــوم بإجــراء تعديــالت عليهــا فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 
ــة  ــة الخاص ــل القيم ــة بتعدي ــوم المجموع ــد تق ــمالية، ق ــدة رأس ــاظ بقاع ــل أو االحتف ــل تعدي ــن أج ــطتها. م ــة بأنش ــر الخاص ــمات المخاط وس
بدفعــات توزيعــات األربــاح للمســاهمين، أو قــد تقــوم المجموعــة بإعــادة رأس المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار ســندات رأســمالية. لــم يكــن 

ــة بالســنوات الســابقة.  هنــاك أي تغيــرات فــي األهــداف والسياســات واإلجــراءات مقارن
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كفاية رأس المال )تابع(  26

فيمــا يلــي حســابات نســبة مخاطــر الموجــودات وفقــًا لتوجيهــات كفايــة رأس المــال الخاصــة باتفاقيــة بــازل ١ الموضوعــة للقطــاع المصرفــي 
علــى مســتوى العالــم: 

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

التعرضات المرجحة بالمخاطر

19٫424٫57615٫629٫117مخاطر   االئتمان

75٫5683٫417مخاطر   السوق

1٫999٫7631٫003٫933المخاطر   التشغيلية   

21٫499٫90716٫636٫467إجمالي   التعرضات   المرجحة   بالمخاطر

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

الشق األول والثاني من رأس المال

2٫977٫8042٫529٫997الشق   األول   من   رأس   المال   

175٫914122٫581الشق   الثاني   من   رأس   المال

3٫153٫7182٫652٫578قاعدة   رأس   المال

معدالت رأس المال:

15.9٪14.7٪إجمالي   رأس   المال   النظامي   كنسبة   من   إجمالي   الموجودات   المرجحة   بالمخاطر

15.2٪13.9٪إجمالي   الشق   األول   من   رأس   المال   النظامي   كنسبة   من   إجمالي   الموجودات   المرجحة   بالمخاطر

يتألــف رأس المالــي النظامــي بصــورة رئيســية مــن الشــق ١ مــن رأس المــال والــذي يتألــف مــن رأس المــال وعــالوة األســهم واألربــاح المحتجــزة 
بمــا فــي ذلــك أربــاح الســنة الحاليــة وتحويــل العمــالت األجنبيــة ناقصــًا توزيعــات األربــاح المســتحقة. تــم إجــراء بعــض التعديــالت علــى النتائــج 
واالحتياطــات التــي ترتكــز علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، وذلــك وفقــًا لتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. يتمثــل 
العنصــر اآلخــر الخــاص بــرأس المالــي النظامــي فــي الشــق ٢ مــن رأس المــال، والــذي يتضمــن المخصصــات العامــة والتغيــرات المتراكمــة فــي 

القيــم العادلــة.

التزمت المجموعة بكافة المتطلبات الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بكفاية رأس المال.
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ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــل مص ــن قب ــر ٢009 م ــخ ١7 نوفمب ــادر بتاري ــم ٢009/٢7 الص ــم رق ــًا للتعمي ــات وفق ــذه اإلفصاح ــداد ه ــم إع ت
المركــزي، وهــي تتوافــق مــع أحــكام اتفاقيــة بــازل ٢ بشــأن حســابات كفايــة رأس المــال كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4 التــي تــم إعدادهــا وفقــًا 
ألحــكام التعميــم. يمكــن الرجــوع إلــى البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢0١4 للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل 

التــي ُتعتبــر ذات صلــة بهــذا الشــأن فقــط.

ترتبط هذه اإلفصاحات بعمليات البنك العربي المتحد )»البنك«( وشركته التابعة )»المجموعة«( كما في 3١ ديسمبر ٢0١4.

أ- هيكل رأس المال

الفئة
ملخص للشروط واألحكام

والسمات األساسية
2014

ألف درهم
٢0١3

ألف درهم

الشق 1 من رأس المال

996٫401 1٫145٫861أسهم   عادية   بقيمة   1   درهم   للسهم  1 - رأس   المال   المدفوع

  2-  االحتياطيات

أ  - االحتياطي   القانوني )  بما   في   ذلك   عالوة   األسهم(

وفقًا   للمادة   192   من   قانون   الشركات   التجارية  
 بدولة   اإلمارات   العربية   المتحدة   رقم   8   لسنة   

 1984495٫214 434٫673

ب  - االحتياطي   الخاص
وفقًا   للمادة   82   من   القانون   االتحادي   رقم  10    

352٫118 412٫659 لسنة1980   

ج  - االحتياطي   العام
وفقًا   لقرار   المساهمين   بشأن   توصية   مجلس  

9٫311 9٫311 اإلدارة

د  - األرباح   المحتجزة
بعد   تحويل   صافي   األرباح   ولكن   قبل  

914٫759737٫494 االعتمادات   للسنة . 

2٫977٫8042٫529٫997الشق   1   من   رأس   المال  -  إجمالي   فرعي

الشق   2   من   رأس   المال

المخصصات   العامة
وفقًا   لشروط   األحكام   الصادرة   عن   مصرف  

174٫456 242٫807 اإلمارات   العربية   المتحدة   المركزي

احتياطي   إعادة   التقييم
احتياطي   إعادة   التقييم   للوجودات   البنك  

3٫409 750 العقارية

التغيرات   المتراكمة   في   القيم   العادلة
الخسائر   غير   المحققة   من   االستثمارات  

)51٫875()66٫893( المتاحة   للبيع

ناقصًا  :  اقتطاعات   البنود   غير   المسموح   بها
احتياطي   إعادة   التقييم   لموجودات   البنك  

)3٫409()750( العقارية

122٫581 175٫914الشق   2   من   رأس   المال  -  إجمالي   فرعي

 -   –الشق   3   من   رأس   المال

3٫153٫7182٫652٫578إجمالي   رأس   المال   المصرح   به    بعد   االقتطاعات  -  قاعدة   رأس   المال
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ب - كفاية رأس المال

أ( اإلفصاحات النوعية

يتبع البنك منهج قياسي الحتساب مخاطر االئتمان ومخاطر السوق، ومنهج المؤشر األساسي لمخاطر التشغيل، من حيث التوجيهات 
الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بموجب التعميم رقم ٢7/ ٢009 بتاريخ ١7 نوفمبر ٢009 فيما يتعلق باتفاقية بازل ٢ 

المتعلقة برأس المال.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

قام البنك بإنشاء قسم إلدارة مخاطر المجموعة يترأسه مدير إدارة المخاطر. إن هذا القسم مسؤول عن إدارة كافة قطاعات المخاطر 
الثالثة المتمثلة في مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. كما قام البنك أيضًا بإنشاء لجنة تدقيق تابعة للمجلس ولجنة 

إدارة المخاطر التابعة للمجلس، التي تقوم بدورها بتصديق سياسات البنك فيما يتعلق بكافة أعمال التدقيق وإدارة المخاطر، كما تقوم أيضًا 
باإلشراف على قسمي التدقيق وإدارة المخاطر لدى البنك. تعمل هذه الخطوات على ضمان وضع إطار عام محكم إلدارة المخاطر من شأنه 

تحديد كافة المخاطر ذات الصلة بصورة متناسقة.

- مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض البنك لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو طرف مقابل عن الوفاء بالتزام ما. تنشأ تلك 
المخاطر من اإلقراض والتمويل التجاري والخزينة وأنشطة أخرى يقوم بها البنك. تتم مراقبة مخاطر االئتمان بصورة متداولة وفقًا للسياسات 

االئتمانية التي ُتحدد بوضوح صالحيات وسياسات وإجراءات اإلقراض. تنطوي إدارة مخاطر االئتمان أيضًا على مراقبة تركزات المخاطر حسب 
قطاع العمل والموقع الجغرافي.

قام البنك بوضع إجراءات لمراجعة جودة االئتمان بغرض تحديد التغيرات الممكنة في جدارة األطراف المقابلة بشكل مبكر، وتتضمن 
مراجعات الضمانات بصورة منتظمة. يتم وضع حدود لأطراف المقابلة باستخدام نظام تصنيف مخاطر االئتمان الذي يحدد لكل طرف 

مقابل معدل للمخاطر. تخضع معدالت المخاطر لمراجعة منتظمة. إن إجراءات مراجعة جودة االئتمان تسمح للبنك بإجراء تقييم للخسائر 
المحتملة كنتيجة للمخاطر التي تتعرض لها والقيام بإجراء تصحيحي.

- مخاطر السوق

تتألف مخاطر السوق لدى البنك بصورة رئيسية من مخاطر أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية أو على القيمة العادلة لأدوات المالية. 
يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم التوافق أو الفجوات بين قيم الموجودات والمطلوبات وبين األدوات خارج بيان المركز 

المالي والتي تستحق أو تتم إعادة تسعيرها خالل فترة محددة. يقوم قسم الخزينة لدى البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل مراقبة هذه 
الفجوات بصورة منتظمة.

إن التقلبات في أسعار صرف مختلف العمالت األجنبية هي أحد المصادر التي تنشأ عنها مخاطر صرف العمالت األجنبية. قام مجلس اإلدارة 
بوضح حدود على المراكز المفتوحة لصرف العمالت األجنبية، وذلك بغرض إدارة مثل هذه المخاطر. تتم مراقبة مراكز صرف العمالت 

األجنبية هذه بصورة يومية ويتم استخدام استراتيجيات التحوط من قبل قسم الخزينة لضمان االحتفاظ بالمراكز ضمن الحدود الموضوعة.

تنشأ مخاطر األسهم نتيجة التقلبات في أسعار أسهم الملكية لدى البنك. يتم تجنب هذه المخاطر من خالل الحفاظ على التعرضات ضمن 
أدنى مستوى، باإلضافة إلى مراقبة هذه األسعار بصورة منتظمة.

باإلضافة إلى سبل الحماية الواردة أعاله، تتم أيضًا مراجعة مخاطر السوق بصورة منتظمة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك، 
ويتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عندما تقتضي الضرورة.

- المخاطر التشغيلية

تتمثل المخاطر التشغيلية بمخاطر الخسارة الناتجة عن تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث الخارجية. عندما تعجز 
األنظمة الرقابية عن أداء عملها، يمكن أن يترتب على المخاطر التشغيلية ضررًا للسمعة ويكون لذلك آثار قانونية أو تشريعية أو تؤدي إلى 

الخسارة المالية. 

ال يتوقع البنك أن يتجنب كافة المخاطر التشغيلية، ولكن من خالل إطار رقابي ومن خالل متابعة ومواجهة المخاطر المحتملة، يستطيع 
البنك أن يدير هذه المخاطر. تشتمل األنظمة الرقابية على الفصل بين المهام بصورة فعالة ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض 

والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم )يتضمن ذلك استخدام التدقيق الداخلي(.
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ب - كفاية رأس المال )تابع(

اإلفصاحات الكمية )تابع(

وفقًا ألحكام التعميم رقم ٢7/ ٢009 الصادر بتاريخ ١7 نوفمبر ٢009 من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، تم تحديد 
الحد األدنى لمتطلبات رأس المال بنسبة ١٢٪ من الموجودات المرجحة للمخاطر. فيما يلي حسابات معدل كفاية رأس المال لدى 

المجموعة:

الفئة
2014

ألف درهم
٢0١3

ألف درهم

الموجودات   المرجحة   للمخاطر

15٫629٫117 119٫424٫576. مخاطر   االئتمان  -  المنهج   القياسي

3٫417 275٫568. مخاطر   السوق  -  المنهج   القياسي

1٫003٫933 31٫999٫763. المخاطر   التشغيلية  -  منهج   المؤشر   األساسي

16٫636٫467 21٫499٫707إجمالي   الموجودات   المرجحة   للمخاطر

2٫652٫578 3٫153٫718قاعدة   رأس   المال

معدل   رأس   المال  ) ٪ (  

15.9 ٪14.7٪ أ.     اإلجمالي   للمجموعة

15.2 ٪13.9٪ب. معدل   الشق   1   فقط   للمجموعة
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ج - مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي

1 - تفاصيل حول التعرضات للمخاطر والحد من المخاطر والموجودات المرجحة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2014

الفــئة
التعرضات  

 داخل   وخارج  
 بيان   المركز  

 المالي

المخصص  
 المحدد  

 والفائدة  
 المعلقة

التعرض  
 قبل   الحد  

 من   مخاطر  
 االئتمان

الحد   من  
 مخاطر  
 االئتمان

التعرض   بعد   
الحد   من  

 مخاطر  
 االئتمان

التعرضات  
 بعد   عوامل  

 تحويل  
 االئتمان

الموجودات  
 المرجحة  
 للمخاطر

)اإلجمالي 
القائم(

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

-2٫124٫9902٫124٫990-2٫124٫990-2٫124٫990المطالبات   الخاصة   بالجهات   السيادية

المطالبات   الخاصة   بالهيئات   العامة  
-870٫040870٫040-870٫040-870٫040 الحكومية    غير   المركزية

المطالبات   الخاصة   ببنوك   التنمية  
------- متعددة   األطراف

3٫230٫9393٫125٫3271٫130٫435-3٫230٫939-3٫230٫939المطالبات   الخاصة   بالبنوك
المطالبات   الخاصة   بشركات   األوراق  

------- المالية

15٫294٫88111٫060٫49711٫848٫632-15٫294٫881-15٫294٫881المطالبات   الخاصة   بالشركات

المطالبات   المدرجة   في   محفظة  
3٫293٫4143٫293٫4142٫486٫507-3٫293٫414-3٫293٫414 األفراد   النظامية

المطالبات   المضمونة   بعقار  
2٫051٫8972٫051٫897747٫570-2٫051٫897-2٫051٫897 سكني

1٫440٫0801٫440٫0801٫407٫632-1٫440٫080-1٫440٫080المطالبات   المضمونة   بعقار   تجاري

213٫841213٫841253٫714-213٫841)259٫025(472٫866قروض   متأخرة   السداد

-------الفئات   ذات   المخاطر   العالية

1٫672٫2611٫672٫2611٫550٫086-1٫672٫261-1٫672٫261الموجودات   األخرى
المطالبات   الخاصة   بموجودات  

------- على   شكل   أوراق   مالية

 األدوات   المشتقة   االئتمانية 
-------) حماية   مبيعات   البنوك(

30٫192٫34325٫852٫34719٫424٫576-30٫192٫343)259٫025(30٫451٫368اإلجمالي
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ج - مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

1- تفاصيل حول التعرضات للمخاطر والحد من المخاطر والموجودات المرجحة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2013 )تابع(

الفــئة
التعرضات  

 داخل   وخارج  
 بيان   المركز  

 المالي

المخصص  
 المحدد  

 والفائدة  
 المعلقة

التعرض  
 قبل   الحد  

 من   مخاطر  
 االئتمان

الحد   من  
 مخاطر  
 االئتمان

التعرض   بعد   
الحد   من  

 مخاطر  
 االئتمان

التعرضات   بعد  
 عوامل   تحويل  

 االئتمان

الموجودات  
 المرجحة  
 للمخاطر

)اإلجمالي 
القائم(

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

-1٫830٫3341٫830٫334-1٫830٫334-1٫830٫334المطالبات   الخاصة   بالجهات   السيادية

المطالبات   الخاصة   بالهيئات   العامة  
793٫216793٫21627٫038-793٫216-793٫216 الحكومية    غير   المركزية

المطالبات   الخاصة   ببنوك   التنمية  
------- متعددة   األطراف

2٫449٫5092٫527٫455699٫173-2٫499٫509-2٫449٫509المطالبات   الخاصة   بالبنوك
المطالبات   الخاصة   بشركات   األوراق  

------- المالية

14٫899٫61011٫123٫4879٫292٫428-14٫899٫610-14٫899٫610المطالبات   الخاصة   بالشركات

المطالبات   المدرجة   في   محفظة  
2٫659٫3142٫659٫3142٫041٫034-2٫659٫314-2٫659٫314 األفراد   النظامية

المطالبات   المضمونة   بعقار  
1٫999٫0231٫999٫023738٫234-1٫999٫023-1٫999٫023 سكني

1٫257٫9791٫257٫9791٫257٫979-1٫257٫979-1٫257٫979المطالبات   المضمونة   بعقار   تجاري

132٫536132٫536145٫703-132٫536)113٫480(246٫016قروض   متأخرة   السداد

-------الفئات   ذات   المخاطر   العالية

1٫510٫6421٫510٫6421٫427٫528-1٫510٫642-1٫510٫642الموجودات   األخرى
المطالبات   الخاصة   بموجودات  

------- على   شكل   أوراق   مالية

 األدوات   المشتقة   االئتمانية 
-------) حماية   مبيعات   البنوك(

27٫582٫16323٫833٫98615٫629٫117-27٫582٫163)113٫480(27٫695٫643اإلجمالي
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ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

2- إجمالي التعرض وفقًا للمنهج القياسي القائم على التصنيفات الخارجية

أ( اإلفصاحات النوعية

ألغراض احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر، يتم فقط أخذ التصنيفات التي تحددها مؤسسات تصنيف االئتمان الخارجية كما 
هي معتمدة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

ب( اإلفصاحات الكمية

إجمالي التعرض قبل الحد من مخاطر االئتمان

2014٢0١3
مصنفةالفــئة

آلف درهم

غير مصنفة

آلف درهم

اإلجمالي

آلف درهم

مصنفة

آلف درهم

غير مصنفة

آلف درهم

اإلجمالي

آلف درهم

1٫830٫334 420٫296  1٫410٫038 1٫849٫626275٫3642٫124٫990المطالبات   الخاصة   بالجهات   السيادية

المطالبات   الخاصة   بالهيئات   العامة  
793٫216 658٫026   135٫190 368٫311501٫729870٫040 الحكومية   غير   المركزية

المطالبات   الخاصة   ببنوك   التنمية   متعددة  
------ األطراف

2٫313٫220 81٫819 2٫231٫401 3٫172٫87358٫0663٫230٫939المطالبات   الخاصة   بالبنوك
المطالبات   الخاصة   بشركات   األوراق  

-   -   -   --- المالية

8٫521٫1719٫144٫572 947٫71314٫347٫16815٫294٫881623٫401المطالبات   الخاصة   بالشركات

المطالبات   المدرجة   في   محفظة  
2٫659٫314 2٫659٫314 -3٫293٫4143٫293٫414- األفراد   النظامية

1٫999٫023 1٫999٫023 -2٫051٫8972٫051٫897-المطالبات   المضمونة   بعقار   سكني

1٫257٫979 1٫257٫979 -1٫440٫0801٫440٫080-المطالبات   المضمونة   بعقار   تجاري

246٫016 246٫016 -213٫841213٫841-قروض   متأخرة   السداد

-   -   ----الفئات   ذات   المخاطر   العالية

1٫510٫642 12٫0241٫660٫2371٫672٫26111٫1321٫499٫510الموجودات   األخرى
المطالبات   الخاصة   بموجودات   على  

-   -   ---- شكل   أوراق   مالية

األدوات   المشتقة   االئتمانية )حماية  
-   -   ---- مبيعات   البنوك(  

6٫350٫54723٫841٫79630٫192٫3434٫411٫16217٫343٫15421٫754٫316اإلجمالي 
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ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

3- التعرض للمخاطر حسب نوع العملة

تتــم معظــم معامــالت البنــك بالعملــة المحليــة وبالتالــي، فــإن التعــرض لمخاطــر العمــالت األجنبيــة محــدود للغايــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، 
يرجــى مراجعــة اإليضــاح ٢3 »إدارة المخاطــر - مخاطــر العمــالت« حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4.

4- التعرض للمخاطر حسب المنطقة الجغرافية

ــارات  ــة اإلم ــي دول ــية ف ــورة رئيس ــز بص ــر يرتك ــه للمخاط ــإن تعرض ــي ف ــط، وبالتال ــدة فق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــروع ف ــك ف ــدى البن ل
العربيــة المتحــدة فقــط. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة اإليضــاح ٢3 »إدارة المخاطــر - مخاطــر االئتمــان« حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي 

3١ ديســمبر ٢0١4.
 

5- التعرض للمخاطر حسب قطاع العمل

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اإليضاح ٢3 »إدارة المخاطر - مخاطر االئتمان« حول البيانات المالية كما في 3١ ديسمبر ٢0١4.

6- التعرض للمخاطر حسب تواريخ االستحقاق المتبقية

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اإليضاح ٢3 »إدارة المخاطر - مخاطر السيولة« حول البيانات المالية كما في 3١ ديسمبر ٢0١4.

7- القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة

أ( اإلفصاحات النوعية

تعريف القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة

إن الحسابات التي تجاوزت موعد استحقاقها هي الحسابات التي لم يتم الوفاء بااللتزامات الخاصة بها عند استحقاقها.

يعتبــر األصــل المالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة أنهــا قــد تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى 
انخفــاض القيمــة نتيجــة وقــوع حــدث أو أكثــر بعــد االعتــراف المبدئــي بهــذا األصــل، وترتكــز علــى التقديــرات الموثوقــة التــي لهــا تأثيــر علــى 

ــة. ــودات المالي ــة الموج ــي أو مجموع ــل المال ــة باألص ــتقبلية الخاص ــة المس ــات النقدي التدفق

قــد تتضمــن األدلــة علــى انخفــاض القيمــة: )أ( المؤشــرات علــى أن المقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة كبيــرة، 
)ب( احتماليــة تعــرض المقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن لإلفــالس أو قيامهــم بأيــة إجــراءات إعــادة هيكلــة ماليــة، )ج( العجــز عــن ســداد 
أو التأخــر فــي ســداد الفائــدة أو المبالــغ األصليــة، )د( إجــراء الحســابات بمــا ال يتوافــق مــع إرشــادات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، 
)هـــ( عندمــا تكــون هنــاك بيانــات ملحوظــة تشــير إلــى أن هنــاك انخفــاض يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة، )و( 

عندمــا تتأخــر المنشــأة عــن ســداد أيــة ديــون أو تواجــه ظــروف اقتصاديــة ينتــج عنهــا العجــز عــن الســداد.
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البنك العربي المتحد١١6



ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

أ( اإلفصاحات النوعية )تابع(

وصف المناهج المتبعة لرصد المخصصات الخاصة والعامة:

المخصصات الخاصة

يتم رصد المخصص الخاص للقروض والسلفيات على النحو التالي:

ــبي  ــار المحاس ــع المعي ــددة م ــورة مح ــاله، وبص ــر أع ــا ذك ــع م ــق م ــا يتواف ــركات بم ــابات الش ــة بحس ــات الخاص ــد المخصص ــم رص �يت �•
ــم 39. ــي رق الدول

�يتم رصد المخصصات الخاصة بحسابات األفراد على النحو التالي: �•

٪٢5 الحسابات دون قياسية     
٪50 الحسابات المشكوك في تحصيلها    
٪١00 حسابات الخسائر      

المخصصات العامة

يتــم رصــد المخصصــات العامــة وفقــًا لتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. وفقــًا لهــذه التوجيهــات، يتعيــن زيــادة هــذه 
المخصصــات بشــكل تدريجــي حتــى عــام ٢0١4 حتــى تصــل إلــى المســتوى ١.5٪ مــن الموجــودات المرجحــة للمخاطــر فيمــا يتعلــق بالقــروض 
ــج  ــًا للمنه ــها وفق ــم قياس ــة(، فيت ــي القيم ــاض ف ــت النخف ــي تعرض ــك الت ــتثناء تل ــي )باس ــز المال ــان المرك ــارج بي ــات خ ــلفيات واالرتباط والس

القياســي التفاقيــة بــازل ٢.
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١١7 التقرير السنوي 2014



ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

ب( اإلفصاحات الكمية

- القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب قطاع العمل كما في 3١ ديسمبر ٢0١4:

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

الفــئة

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 0 - 30 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 31 - 60 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 61 - 90 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من 
91 يومًا

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

--35---الزراعة   والماشية   واألسماك

------الصناعات   االستخراجية

8٫7033٫9881٫95116٫2932٫2362٫236الصناعات   التحويلية

--8٫8001٫6751٫7784٫752الكهرباء   والغاز   والمياه

14٫8032542627٫12379٫34912٫418اإلنشاء

103٫78818٫58622٫18627٫001243٫272226٫240تجارة   الجملة  / التجزئة

38٫84518٫131----المطاعم   والفنادق

--313408438النقل   والتخزين   واالتصاالت

------العقارات   وخدمات   األعمال

------الخدمات   االجتماعية   والخاصة

-----261قطاع   الخدمات   المالية

------الحكومة

-277٫37066٫91819٫10713٫131109٫164منزلي  /  شخصي

414٫03891٫82945٫28868٫373472٫866259٫025اإلجمالي
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البنك العربي المتحد١١8



ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

ب( اإلفصاحات الكمية )تابع(

- القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب قطاع العمل كما في 3١ ديسمبر ٢0١3:

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

الفــئة

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 0 - 30 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 3١ - 60 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 6١ - 90 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من 9١ 
يومًا

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

11 11 20---الزراعة   والماشية   واألسماك

- -   ----الصناعات   االستخراجية

1٫767 3٫189 16٫1162٫1465٫332395الصناعات   التحويلية

----891٫000الكهرباء   والغاز   والمياه

31٫89810٫097 4٫8027٫9301016٫922اإلنشاء

11٫88514٫8941٫00816٫428117٫52162٫532تجارة   الجملة  / التجزئة

10٫0329٫613----المطاعم   والفنادق

3٫389 3٫526 16-1٫5942النقل   والتخزين   واالتصاالت

- -   84-3٫2402العقارات   وخدمات   األعمال

- -   ----الخدمات   االجتماعية   والخاصة

- -   ---260قطاع   الخدمات   المالية

- -   ----الحكومة

26٫071 79٫839 157٫15570٫23157٫01226منزلي  /  شخصي

195٫14196٫20563٫36233٫891246٫016113٫480اإلجمالي
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١١9 التقرير السنوي 2014



ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

ب( اإلفصاحات الكمية )تابع(

- القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب المنطقة الجغرافية كما في 3١ ديسمبر ٢0١4:

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

المنطقة الجغرافية

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 0 - 30 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 31 - 60 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 61 - 90 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من 
91 يومًا

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

414٫03891٫82945٫28868٫373472٫866259٫025اإلمارات العربية المتحدة

414٫03891٫82945٫28868٫373472٫866259٫025اإلجمالي

القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب المنطقة الجغرافية كما في 3١ ديسمبر ٢0١3:

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

المنطقة الجغرافية

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 0 - 30 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 3١ - 60 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 6١ - 90 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من 9١ 
يومًا

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

195٫14196٫20563٫36233٫891246٫016113٫480اإلمارات العربية المتحدة

195٫14196٫20563٫36233٫891246٫016113٫480اإلجمالي

- تسوية التغيرات في مخصص القروض التي تعرضت النخفاض في القيمة

ــغ  ــتمل مبال ــمبر ٢0١4. تش ــي 3١ ديس ــا ف ــة كم ــات المالي ــول البيان ــلفيات« ح ــروض والس ــاح 7 »الق ــة اإليض ــى مراجع ــل يرج ــن التفاصي ــد م لمزي
المخصصــات ذات الصلــة المبينــة فــي اإليضــاح علــى مخصــص عــام بمبلــغ ٢4٢٫807 درهــم )ألــف درهــم( تــم بيانــه ضمــن الشــق ٢ مــن رأس 

المــال فــي هــذه اإلفصاحــات.

8- الحد من مخاطر االئتمان - اإلفصاحات حول المنهج القياسي

أ( اإلفصاحات النوعية

قــام البنــك بوضــع إجــراءات مراجعــة جــودة االئتمــان لتحديــد التغيــرات المحتملــة فــي الجــدارة االئتمانيــة لأطــراف المتقابلــة بشــكل مبكــر، 
ــتخدام نظــام تصنيــف  ــق اس ــن طري ــل ع ــرف المقاب ــدود للط ــات التــي تتــم بصــورة منتظمــة. تــم وضــع ح ــك مراجعــات الضمان بمــا فــي ذل
ــة. إن  ــورة منتظم ــة بص ــى المراجع ــر إل ــف المخاط ــة تصني ــع عملي ــل. تخض ــرف مقاب ــكل ط ــر ل ــة مخاط ــص فئ ــذي يخص ــان ال ــر االئتم مخاط
ــراءات  ــاذ اإلج ــك واتخ ــا البن ــرض له ــي يتع ــر الت ــن المخاط ــة م ــائر المحتمل ــم الخس ــن تقيي ــك م ــن البن ــان تمك ــودة االئتم ــة ج ــراءات مراجع إج

ــبة. ــة المناس التصحيحي

تعتمــد قيمــة ونــوع الضمانــات المطلوبــة علــى تقييــم مخاطــر االئتمــان للطــرف المقابــل. تــم تنفيــذ التوجيهــات الخاصــة بمــدى قبــول أنــواع 
ــارات  ــى العق ــن عل ــة وره ــد وأوراق مالي ــي نق ــا ف ــول عليه ــم الحص ــي ت ــية الت ــات األساس ــواع الضمان ــل أن ــم. تتمث ــر التقيي ــات ومعايي الضمان
والمخــزون والذمــم المدينــة التجاريــة. كمــا يحصــل البنــك أيضــًا علــى ضمانــات مــن الشــركات األم مقابــل القــروض المقدمــة إلــى شــركاتها 

التابعــة وشــركات المجموعــة األخــرى.

يقــوم البنــك بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات، كمــا يطلــب ضمانــات إضافيــة وفقــًا لالتفاقيــة ذات الصلــة. كمــا يقــوم البنك أيضــًا بمراقبة 
القيمــة الســوقية الخاصــة بالضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا خــالل مراجعتــه لمــدى كفايــة مخصــص خســائر انخفــاض القيمــة. تتمثــل 
سياســة البنــك فــي اســتبعاد العقــارات التــي تــم اســتردادها بطريقــة منتظمــة. يتــم اســتخدام العوائــد لتخفيــض أو إعــادة دفــع المطالبــة 

القائمــة. وبشــكل عــام ال يقــوم البنــك بشــغل العقــارات التــي تــم اســتردادها الســتخدامها فــي األعمــال.
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البنك العربي المتحد١٢0



ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

8- الحد من مخاطر االئتمان - اإلفصاحات حول المنهج القياسي )تابع(

ب( اإلفصاحات الكمية

التعرضات
2014

ألف درهم
٢0١3

ألف درهم

30٫192٫34323٫833٫986إجمالي   التعرض   قبل   الحد   من   مخاطر   االئتمان

الحد   من   مخاطر   االئتمان

  - اقتطاعات   مباشرة : 

--          تعرضات   تتم   تغطيتها   بتسويات   داخل   بيان   المركز   المالي

  - االستبداالت   حسب   أوزان   المخاطر : 

تعرضات   تتم   تغطيتها   بضمانات

)184٫946()159٫623(من   100 ٪      

3٫5005٫515إلى   20 ٪    

  ٪ 50  153٫146171٫828

  ٪ ١00  2٫9777٫603

  ٪ ١50  --

تعرضات   تتم   تغطيتها   بضمانات   باتباع   منهج   بسيط   

)1٫384٫248()315(من   ١50 ٪       

-)1٫321٫656(من   ١00 ٪     

-)26٫181(من   75 ٪   

1٫348٫1521٫384٫248إلى   0 ٪       

30٫192٫34323٫833٫986صافي   التعرضات   بعد   الحد   من   مخاطر   االئتمان

19٫424٫57615٫629٫117الموجودات   المرجحة   للمخاطر
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د- مخاطر السوق وفقًا للمنهج القياسي

1-  رأس المال المطلوب مقابل مخاطر السوق والموجودات المعادلة المرجحة للمخاطر

2014
رأس المال المطلوب 

ألف درهم

٢0١3
رأس المال المطلوب 

ألف درهم

8٫953252مخاطر   أسعار   الفائدة

--مخاطر   مركز   األسهم

115158مخاطر   صرف   العمالت   األجنبية

--مخاطر   السلع

--مخاطر   عقود   الخيارات

9٫068410إجمالي   متطلبات   رأس   المال

75٫5683٫417الموجودات   المرجحة   للمخاطر ) قسمة   المتطلبات   الرأسمالية   على  12   ٪ (

2-  مخاطر أسعار الفائدة

ــة، كمــا هــو مبيــن أعــاله. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول مخاطــر  ــدة بالقيمــة االســمية فــي الســجالت التجاري لــدى البنــك مخاطــر أســعار فائ
أســعار الفائــدة فــي الســجالت المصرفيــة، يرجــى مراجعــة اإليضــاح رقــم ٢3 »إدارة المخاطــر - مخاطــر الســوق - مخاطــر أســعار الفائــدة« 

حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4.

3-  مخاطر مركز األسهم

ال يوجــد لــدى البنــك مركــز األســهم فــي الســجالت التجاريــة، وبالتالــي فــإن رأس المــال المطلــوب ال شــئ. إال أنــه، يوجــد لــدى البنــك اســتثمارات 
قليلــة فــي الســجالت المصرفيــة ضمــن فئــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع. لمزيــد مــن التفاصيل، يرجــى مراجعــة اإليضاح رقــم ١٢ »االســتثمارات« 

حــول البيانــات الماليــة كما فــي 3١ ديســمبر ٢0١4.

4-  مخاطر صرف العمالت األجنبية

يوضــح المبلــغ المبيــن أعــاله مخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي كِل مــن الســجالت المصرفيــة والتجاريــة. نظــرًا لثبــات ســعر صــرف 
الدرهــم اإلماراتــي أمــام الــدوالر األمريكــي، ســوف يتــم اســتبعاد مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة التــي تتــم بالــدوالر األمريكــي وبعمــالت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي المثبــت ســعر صرفهــا أمــام ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة اإليضــاح 

رقــم ٢3 »إدارة المخاطــر - مخاطــر العمــالت« حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4.

5-  مخاطر عقود الخيارات

إن تعــرض البنــك لعقــود الخيــارات التــي تــم شــراؤها أو التــي تــم بيعهــا، متطابــق تمامــًا، وبالتالــي لــم يتــم تحميــل أيــة مبالــغ علــى هــذه 
العقــود.
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د- مخاطر السوق وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

6- أرباح/ )خسائر( إعادة التقييم خالل السنة

ــواء(  ــد س ــى ح ــة عل ــهم الملكي ــن وأس ــندات الدي ــع )س ــة للبي ــتثمارات المتاح ــة لالس ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــاب التغي ــك باحتس ــوم البن يق
وعقــود تحــوط التدفقــات النقديــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة. تــم إدراج تفاصيــل هــذه التغيــرات فــي اإليضــاح ١9 »التغيــرات المتراكمــة فــي 

ــات الماليــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢0١4. القيــم العادلــة« حــول البيان

فيما يلي األرباح/ )الخسائر( الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة المضافة إلى/ )المخصومة من( الشق ١ والشق ٢ من رأس المال:

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

-   -القيمة   المضافة   إلى     /   ) المخصومة   من (   الشق   1   من   رأس   المال

)51٫875()66٫893( القيمة   المضافة   إلى     /   ) المخصومة   من (   الشق   2   

)51٫875()66٫893( اإلجمالي

المخاطر التشغيلية - منهج المؤشر األساسي هـ- 

فيما يلي حساب النفقات الرأسمالية والموجودات المعادلة المرجحة للمخاطر التشغيلية:

2014
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

586٫665 2012772٫1732011إجمالي اإليرادات )بما في ذلك الفائدة المعلقة(

20131٫050٫5932012 772٫173

20141٫376٫8552013 1٫050٫593

3٫199٫621 2٫409٫431

803٫144 1٫066٫540متوسط 3 سنوات

15 ٪15 ٪معامل   بيتا

120٫472 159٫981المتطلبات   الرأسمالية   قبل   تطبيق   التقديرات   المحلية

-1.5معامل   التقديرات   المحلية   بدولة   اإلمارات   العربية   المتحدة

120٫472 239٫972المتطلبات   الرأسمالية   بعد   تطبيق   التقديرات   المحلية

ما يعادل الموجودات المرجحة بالمخاطر 
1٫999٫7631٫003٫933)المتطلبات الرأسمالية مقسمة على 12 ٪ (
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