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التقرير السنوي 2015
البنك العربي المتحد



حضرة المساهمين المحترمين،

يسرني، بالنيابة عن مجلس إدارة البنك العربي المتحد )ش.م.ق.(، أن أقدم لكم 
التقرير السنوي للبنك والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2015.

تحديات  من  فرضته  وما  االقتصادي  المحيط  في  المتسارعة  التغيرات  أّدت 
البنك  قبل  من  جوهرية  تدابير  اتخاذ  إلى  المحلية  األسواق  أداء  على  أثّرت 
دعمًا  سياساته  وترسيخ  مكانته  تعزيز  يضمن  بما  التحديات  تلك  آثار  لمعالجة 
البنك إلى مراجعة اتجاهه  التحديات، عمد  لالقتصاد اإلماراتي. ونظرًا إلى هذه 
االستراتيجي خالل الربع الرابع من العام 2015 بهدف تبسيط إجراءات العمل في 
كافة القطاعات المصرفية التي يتعامل فيها، وتحقيق سياسات أكثر فعالية 
في الحّد من المخاطر، عبر التركيز على عناصر القوة التاريخية التي أثبتت نجاح 

البنك والمتمركزة على خدمة قطاع الشركات. 

التغييرات  من  عدد  إجراء   2015 العام  من  األخير  الربع  شهد  السياق،  هذا  وفي 
اإلدارية شملت مناصب تنفيذية عليا، باإلضافة إلى تعزيز السياسات واإلجراءات 
إدارة  وثقافة  الحوكمة،  نظام  تعزيز  استهدفت  والتي  البنك  في  المعتمدة 
المخاطر، وإطار الرقابة الداخلية. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات تعتبر خطوة 
فعالة نحو توثيق ركائز القوة واالستقرار للبنك وتحقيق إنجازات ونتائج إيجابية 

ومميزة خالل السنوات القادمة بما يعزز مستوى  الربحية والتميز الخدماتي.

سعادة الشيخ فيصل
بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس  اإلدارة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة 

عمد البنك إلى مراجعة اتجاهه االستراتيجي 
بهدف   2015 العام  من  الرابع  الربع  خالل 
تبسيط إجراءات العمل في كافة القطاعات 
وتحقيق  فيها،  يتعامل  التي  المصرفية 
سياسات أكثر فعالية في الحّد من المخاطر، 
عبر التركيز على عناصر القوة التاريخية التي 
خدمة  على  والمتمركزة  البنك  نجاح  أثبتت 

قطاع الشركات. 
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وانطالقًا من تركيزنا على مستقبل واعد، يلتزم مجلس اإلدارة والهيئة اإلدارية 
من  التي  والسياسات  االستراتيجيات  وتطبيق  مراجعة  في  باالستمرار  العليا 
السوق  من  أوضاع  تقلبات  يتماشى مع  بما  البنك  إعادة تحديد مكانة  شأنها 

أجل تحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا. 

وبهذه المناسبة، ال يسعني سوى أن أعرب عن فائق تقديري وامتناني لجميع 
مساهمينا وعمالئنا وشركائنا المحترمين وأن أشكرهم على دعمهم الدائم 

للبنك. 

اإلدارية  والهيئة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلى  الشكر  بخالص  وأتقّدم  هذا 
والموظفين العاملين في البنك العربي المتحد، فلوال التزامهم لما تمكّنا من 

اجتياز الفترة الصعبة التي مّر بها البنك. 

دعمهم  على  والرقابية  التنظيمية  والهيئات  المركزي  المصرف  أيضًا  أشكر 
المستمر لنا.

وأخيرًا، أغتنم هذه الفرصة كي أعرب عن تقديري وشكري لسمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات؛ وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب الرئيس ورئيس الوزراء في اإلمارات العربية المتحدة؛ وسمو الشيخ الدكتور 
وسمو  الشارقة؛  وحاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد األعلى للقوات 

المسّلحة اإلماراتية، على رؤيتهم وقيادتهم الحكيمة ودعمهم المتواصل. 

سعادة الشيخ فيصل
بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس  اإلدارة

ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات تعتبر خطوة فعالة نحو توثيق ركائز القوة واالستقرار للبنك، 
الربحية  مستوى   يعزز  بما  القادمة،  السنوات  خالل  ومميزة  إيجابية  ونتائج  إنجازات  وتحقيق 

الخدماتي. والتميز 

التقرير السنوي 2015
البنك العربي المتحد
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سامر التميمي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

رسالة الرئيس التنفيذي بالوكالة

مساهمونا الكرام،

كان عام 2015 حاسمًا في مسيـرة البنك العربي المتحد؛ فـقـد واجهنا تحديات 
المرحلة  البنك استطاع تخطي هذه  العام، ولكن  األخير من  الجـزء  عدة خالل 

بكفاءة ومرونة، إلرساء أفضل معايير النمو المستدام.

القروض  سجل  في  العجز  مستويات  وتنامي  االقتصادي  التباطؤ  ضوء  وفي 
ترسيخ  بهدف  استراتيجيتنا  بتعديل  قمنا  والمتوسطة،  الصغيرة  للمشاريع 
التقليدية  قوته  مكامن  على  والتركيز  األرباح،  واستدامة  البنك،  وكفاءة  مكانة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  للشركات  المصرفية  الخدمات  مجال  في 

وبدعم من خدمات الخزينة والخدمات المصرفية لألفـراد.
اإلدارة  مجلس  يعمل  حيث  واضحة،  استراتيجية  بمكانة  اليوم  البنك  يتمتع 

وفريق اإلدارة التنفيذية إلى وضع الخطط المناسبة لجميع قطاعات أعمالنا.

المخصصات  استيعاب  على  قدرتنا  في  المالية  البنك  قواعد  صالبة  تجلت  كما 
الضخمة للخسائر، وعلى المحافظة على أسسنا المالية القوية وتعزيزها. وفي 
كل خطوة، نضع سالمة أداء البنـك في جميع مجاالت أعمـالنا أواًل، حيث نعمل 
والسيولة،  التمويل  مستويات  وتحسين  المال،  رأس  قوة  على  المحافظة  على 
إدارة  ومنهج  ثقافة  تعزيز  عن  فضاًل  للقروض،  عالية  تغطية  نسبة  وتحديد 

المخاطر المؤسسية.

استباقي  تقليص  إجراء  باشرنا  الهيكلة،  بإعادة  الخاصة  المساعي  إطار  وفي 
هيكلة  إلى  باإلضافة   ،2015 الثاني  الربع  خالل  المخاطر  عالية  القروض  لمحافظ 
أعمالنا إلى أعمال أساسية وأخرى غير أساسية. وسنواصل خالل عام 2016 تطبيق 
وخفض  األساسية،  أعمالنا  في  واالستثمار  العوائد،  وزيادة  االستراتيجية،  هذه 
هذا  وسيدعم  ومدروسة.  عملية  خطة  وفق  األساسية  غير  األعمال  محافظ 
لنا تحقيق  يتيح  بما  للبنك  التشغيلي   النموذج  لتبسيط  المبتكر جهودنا   النهج 

عوائد مستدامة للمساهمين.

ويتطّلع البنك العربي المتحد إلى بناء أسس متينة مع التركيز على: 
وزيادة . 1 العمالء،  مع  العالقات  توطيد  الجودة:  وعالية  ثابتة  عوائد  تحقيق 

اإليرادات من أعمالنا األساسية بشكل متنام إلحراز عوائد مجزية للمساهمين
تحقيق . 2 على  والتركيز  االستراتيجي،  الوضوح  اعتماد  صائبة:  قرارات  اتخاذ 

الكفاءة، وإدارة المخاطر، وترسيخ ثقافة المساءلة
مكانة . 3 إلى  باالستناد  المصلحة:  أصحاب  جميع  مع  والمصداقية  الثقة  بناء 

البنك العربي المتحد كمؤسسة مالية قوية ومستقرة

على  ترّكز  التي  استراتيجيتنا  بأن  واثق  أنا 
توثيق عالقاتنا مع عمالئنا، وخفض مستوى 
التكلفة،  وإدارة  الكفاءة،  وزيادة  المخاطر، 
هي األنسب وسط البيئة االستثمارية الراهنة. 

البنك  إمكانات  على  استراتيجيتنا  وترتكز 
للحد  نهجنا  مع  وتتناغم  المتحد،  العربي 

من المخاطر في أعمالنا. 
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ويتم توطيد هذه األسس عبر:
•  التركيز المكثف على تحقيق وتحسين الكفاءة التشغيلية	
• وخدمات 	 منتجات  توفير  على  القدرة  مع  مبّسط  عمل  نموذج  اعتماد   

مصرفية أساسية تواكب متطلبات العمالء
•  التحديد الواضح لألهداف ومقاييس األداء	
•  السعي إلدارة التكاليف	

الفعالة، لكننا نجحنا في  الخطوات  اتخاذ مزيد من  إلى  الحاجة  وبالرغم من 
الثاني لعام 2015، وهذا يعكس  تحقيق تقّدم مّطرد ومستدام خالل النصف 
بوضوح كفاءة االستراتيجية التي نعتمدها. كما أن االلتزام المتواصل بأولوياتنا 
المحتملة  بالتحديات  التنبؤ  على  العالية  قدرتنا  شك  بدون  يعزز  االستراتيجية 

والتصدي لها بكل باقتدار.
وفي هذا السياق، نؤكد أن جهودنا تهدف بالدرجة األولى إلى خدمة العمالء، 
الحلول  خالل  من  نسعى  حيث  أعمالنا؛  جوانب  جميع  على  ينطبق  وهذا 
توفير  من  بدءًا  متطلباتهم،  جميع  تلبية  إلى  للعمالء  نقدمها  التي  التمويلية 
القروض والخدمات وصواًل إلى فتح حسابات جديدة والمحافظة على القديمة 
سرعة  بكل  لعمالئنا  الخدمات  أفضل  طرح  إلى  باستمرار  نســعى  كما  منها. 

وذكاء وبما يتفّوق على منافسينا.

الموهوبين  الموظفين  على  والمحافظة  اجتذاب  على  قدرتنا  وتلعب 
طويل  نمو  وتحقيق  العمالء  احتياجات  مواكبة  في  محوريًا  دورًا  والمخلصين 
المواهب  هذه  على  المحافظة  فإن  هنا،  ومن  المتحد.  العربي  للبنك  األمد 
والكوادر، وتوفير برامج متميزة لتدريبهم وإعدادهم للقيادة، يتطلب مّنا اتخاذ 
تقدير  إلى  ووصواًل  والتدريب،  التوظيف  من  بدءًا  ومحسوبة،  دقيقة  خطوات 
نجاحنا  عليها  نبني  أساسية  ركيزة  تشكل  التي  القيادية  المهارات  ومكافأة 

المستدام كمؤسسة مصرفية مسؤولة تلبي احتياجات عمالئها.

قاعدة  وترشيد  المخاطر  من  للحد  الرامية  استراتيجيتنا  بأن  ثقة  على  ونحن 
الظروف  خّضم  في  ناجعًا  أسلوبًا  تشكل  العمالء  على  والتركيز  التكاليف 
العربي  البنك  إمكانات  على  االستراتيجية  هذه  ترتكز  حيث  الراهنة؛  االقتصادية 

المتحد، وتنسجم مع سياسة اإلحجام عن المخاطر التي نلتزم بها.

وال ضير في أن نقر بارتكابنا بعض األخطاء؛ إذ ال يوجد أحد معصوم عن الخطأ، 
وهو أمر يحدث في جميع الشركات والبنوك، ولكننا نأمل أن نتمكن من تحديد 
العبر  واستقاء  بسرعة  تصحيحها  على  والعمل  مبكر،  وقت  في  األخطاء  تلك 
التركيز  في  تتمـثل  لذلك  األنسب  الطريقة  أن  أعتقد  تجربتي،  وبحكم  منها. 
رفيعة  وخدمـات  منتجات  توفر  عظيمة  مصرفية  مؤسسة  بناء  على  المستمر 
عمل  كوادر  وتمتـلك  فاعلة،  رقابية  وآليات  متطورة  أنظمة  وتعتمد  المستـوى، 
متمرسة. وإن التطلع باستمرار إلى بناء مثل هذه المؤسسة المصرفية سيضمن 

لنا توفير عوائد مجزية للمساهمين. 

وتحقيق  اإلماراتي  االقتصاد  لدعم  يؤهلنا  جيد  بوضع  نتمتع  أننا  لكم  نؤكد 
من  والمستمر  الكبير  الدعم  إلى  استنادًا  للمساهمين  ومستدامة  قوية  عوائد 

جانب مجلس اإلدارة و البنك التجاري، وأيضًا إلتزام وتفاني موظفينا.

بشكل  يركـزون  التنفيذية  اإلدارة  وفـريق  اإلدارة  مجلس  بأن  الجميـع  وأطمئن 
دائم على االستفادة من الفرص، ومعالجة المشكالت والمخاطر التي يواجهها 
البنك. ونحن إذ نرى أمامنا فرصًا واعدة للمستقبل، فإننا نؤكد جهوزية فريقنا 

دومًا الغتنامها بمنتهى الكفاءة واالقتدار.

شكرًا جزياًل لدعمكم المتواصل،

سامر التميمي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

وعلى  للخسائر،  المخصصاتالضخمة  استيعاب  على  قدرتنا  في  المالية  البنك  قواعد  صالبة  تجلت 
المحافظة على أسسنا المالية القوية وتعزيزها.

التقرير السنوي 2015
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سعادة الشيخ فيصل
بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة

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

العربية للتصنيع.

أركان قوات دفاع  الدفاع، ورئيس  تبوأ مناصب مختلفة منها وكيل وزارة  كما 
أبو ظبي، ورئيس ديوان سمو ولي العهد آنذاك، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، ثم تقاعد وهو برتبة لواء.

من  األردني  الكوكب  وسام  منها  أوسمة،  عدة  فيصل  الشيخ  سعادة  قلد 
من  االستحقاق  ووسام  اهلل،  رحمه  حسين  الملك  جاللة  من  األولى  الدرجة 
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 اإلمارات العسكري من الطبقة األولى من المغفور 

له بإذن اهلل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

الكلية  من  القاسمي  سالم  بن  سلطان  بن  فيصل  الشيخ  سعادة  تخرج 
العسكرية األردنية وكلية "مونز" الحربية في المملكة المتحدة.

أعيد انتخابه عام  2014 لعضوية مدتها 3 سنوات 

مناصب إضافية في  مجالس إدارة شركات أخرى:
مجموعة شركات جيبكا •
فيصل القابضة ذ.م.م. •
المحالت الكبرى •
هوسبيتاليتي القابضة إلدارة الفنادق ذ.م.م. •

أعضاء مجلس اإلدارة
في ما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2015 
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السيد عمر حسين الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة

الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يشغل السيد عمر الفردان منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة، ويمثل في عضويته 
البنك التجاري ، الشركة المالكة للحصة  األكبر من  رأسمال البنك العربي المتحد.

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

مناصب إضافية في  مجالس إدارة شركات أخرى:
باإلضافة إلى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد عمر 

الفردان المناصب التالية في مجالس إدارة شركات أخرى:
عضو مجلس إدارة البنك التجاري، قطر •
عضو مجلس إدارة ومدير الشركات التابعة لمجموعة الفردان •
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، قطر •
عضو مجلس إدارة شركة الوكاالت العربية المحدودة ، قطر •
عضو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر القطري •

أعيد انتخابه عام  2014 لعضوية مدتها 3 سنوات 

مناصب إدارية أخرى:
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان القابضة،  وشركة فنادق ومنتجعات  •

الفردان  وشركة  وعمان(،  )قطر  للسيارات  الفردان  ومجموعة  الفردان، 
العقارية في قطر وسلطنة عمان

عضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت •

تم انتخاب الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني في مجلس إدارة البنك العربي 
المتحد في فبراير 2008 وهو يمثل في عضويته البنك التجاري، الشركة المالكة 
2011 و2014،  انتخابه عامي  المتحد. وأعيد  العربي  البنك  رأسمال  األكبر من  للحصة 

خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية.

من  االجتماعية  العلوم  في  بكالوريوس  شهادة  على  عبداهلل  الشيخ  حصل 
جامعة قطر.

أعيد انتخابه عام  2014 لعضوية مدتها 3 سنوات 

مناصب إضافية في  مجالس إدارة شركات أخرى:
الشيخ  يشغل  المتحد،  العربي  البنك  إدارة  مجلس  في  منصبه  إلى  باإلضافة 

عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني المناصب التالية في مجالس إدارة شركات أخرى:
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري )ش.م.ق.( •
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني •

مناصب إدارية أخرى:
صاحب شركة فيستا للتجارة •
شريك في شركة دار المنار •
شريك في شركة "دوموبان قطر" •
شريك في شركة "إنتيجريتد إنتليجانس سيرفيسيز" •

التقرير السنوي 2015
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وهي  خاصة  قابضة  شركة  القاسمي  فيصل  بن  محمد  الشيخ  سعادة  أّسس 
الضيافة  مجال  في  مختلفة  أنشطة  الشركة  وتمارس  ذ.م.م،  منافع  شركة 

والعقارات  واالستثمار في الشركات الخاصة و االستثمار في األسهم. 

بشهادة  ويبستر  جامعة  من  القاسمي  فيصل  محمدبن  الشيخ  سعادة  تخرج 
بكالوريوس في إدارة األعمال والمحاسبة.

رفيعة  إدارية  مناصب  القاسمي  فيصل  بن  محمد  الشيخ  سعادة  ويشغل 
المستوى في عدد من المنظمات واالتحادات من بينها غرفة التجارة اإليطالية 
في اإلمارات العربية المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي، وشركة فيصل 

القابضة ذ.م.م.

سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي
عضو مجلس إدارة

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

أعيد انتخابه عام  2014 لعضوية مدتها 3 سنوات 

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

يمثل السيد ستيفنز في عضويته البنك التجاري.
توّلى سابقًا منصبًا عاليًا ضمن اإلدارة التنفيذية للبنك التجاري، وشغل قبل ذلك 
والبحرين  كونج  وهونج  ايرلندا  في  تشارترد  ستاندرد  بنك  في   عالية  مناصب 

وأوغندا.

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

السيد أندرو ستيفنز
عضو مجلس إدارة

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

عضو لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

 أعيد انتخابه عام  2014 لعضوية مدتها 3 سنوات 

مناصب في  مجالس إدارة شركات أخرى:
عضو مجلس إدارة ألترناتيف بنك، تركيا •
عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني، سلطنة عمان •
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 •
مستشار مجلس اإلدارة البنك التجاري، قطر •
رئيس ألترناتيف بنك، تركيا •
نائب رئيس مجلس إدارة ألترناتيف كيرالما المالية ، تركيا  •

أعضاء مجلس اإلدارة
واصل في ما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2015  
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المصرفي،  القطاع  في  طويلة  بخبرة  محمد  الباقي  عبد  محمد  السيد  يتمتع 
والمدير  للتنمية  االمارات  لمصرف  التنفيذي  الرئيس  منصب  سابًقا  شغل  حيث 
العقاري،  للمصرف  باإلنابة  التنفيذي  والرئيس  الصناعي  اإلمارات  لمصرف  العام 
المؤسسات  من  عدد  في  إدارة  مجلس  وعضو  رئيس  مناصب  شغل  كما 
الوطنية  اإلماراتية  والشركة  بفينا،  للتنمية  األفيد  صندوق  بينها  من  والشركات، 
الوطنية  والشركة  للفنادق،  الوطنية  أبوظبي  وشركة  البالستيك،  لصناعات 
أوكتين،  آيسو  وشركة  القابضة،  فودكو  وشركة   ،" "تبريد  المركزي  للتبريد 
االقتصادي  لالنماء  العربي  والصندوق   ،”  ACS  “ األميركية  الجالية  ومدرسة 
وشركة  والمنتجعات،  للفنادق  كريستال  وشركة  بالكويت،  واالجتماعي 

انتربالست وكوزموبالست، وهيئة الذواقة بأبوظبي.

السيد محمد عبد الباقي محمد
عضو مجلس إدارة

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

عضو لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أعيد انتخابه عام  2014 لعضوية مدتها 3 سنوات 

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

مناصب في  مجالس إدارة شركات أخرى:
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة بترولكوم لخدمات الغاز  •

والنفط

تولى السيد أحمد خلفان سابًقا منصب نائب المدير العام في مصرف اإلمارات 
الحديثة  اإلمارات  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  شغل  كما  الصناعي، 
أحمد  السيد  تولى  كما  اإلمارات.  روابي  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  للدواجن، 
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 بكالوريوس  في العلوم  مع مرتبة 
الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن. 

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

أعيد انتخابه عام  2014 لعضوية مدتها 3 سنوات 
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يمثل السيد نيكوالس كولمان في عضويته البنك التجاري. 

التجاري بين عام  البنك  المالي لمجموعة   شغل السيد كولمان منصب المدير 
2008 و2013.  كما شغل سابقًا عدة مناصب في عدد من المؤسسات المصرفية 
الوطني  وستمنستر  وبنك  نيويورك  وبنك  ستانلي  مورجان  بنك  منها  لندن  في 

والبنك الملكي االسكتلندي.  كما عمل في شركة آرثر يونغ في الكويت.

تخرج السيد 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.

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 

أعيد انتخابه عام  2014 لعضوية مدتها 3 سنوات 

مناصب في  مجالس إدارة شركات أخرى:
السيد  يشغل  المتحد،  العربي  البنك  إدارة  مجلس  في  منصبه  إلى  باإلضافة 

كولمان المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة:
عضو مجلس إدارة ألترناتيف بنك، تركيا •
عضو مجلس إدارة- ألترناتيف فاينانشل كيرالما، تركيا •

تتولى  اآلنسة نجالء المدفع منصب المدير العام لمركز الشارقة لريادة األعمال 
)شراع(، وهو كيان حكومي يهدف إلى تأسيس بيئة جاذبة لريادة األعمال في 
نجالء  أسست  كما  األعمال.  ألصحاب  والنجاح  للتطور  منصة  وتوفير  الشارقة، 
القرارات  اتخاذ  من  االماراتي  الشباب  تمكن  اجتماعية  منظمة  وهي  "خيارات"، 

الوظيفية الواعية وتساعدهم على تحقيق النجاح في القطاع الخاص. 
حيث  المشاريع  لتطوير  خليفة  صندوق  في  أول  مدير  منصب  سابقًا  شغلت 
باإلشراف  وقامت  األعمال  مجال  في  مستشارين  من  مؤلف  عمل  فريق  قادت 
الواجبة، بدءًا من تقديم  عليهم في مختلف مراحل عملية الفحص والعناية 
المشاريع  واختيار  األعمال  خطط  تقييم  إلى  المشاريع  ألصحاب  المشورة 
العديد  وقيادة  بتصميم  تتعلق  مهام  تّولت  كما  التمويل.  لفرص  المستحقة 
من المبادرات ذات الصلة بالشباب مثل مبادرة ) صندوق خليفة ( سلسلة أصحاب 

األعمال الصاعدين .

المدفع في  االنسة نجالء  بمنصبها في صندوق خليفة، عملت  التحاقها  قبل 
منصب شريك أول في شركة ماكنزي آند كومباني في نيويورك حيث أشرفت 

اآلنسة نجالء المدفع
عضو مجلس إدارة

عضو اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

أعيد انتخابها عام  2014 لعضوية مدتها 3 سنوات 

قطاع  بعمالء  الخاص  االستراتيجي  المجال  في  المشاريع  من  مجموعة  على 
المؤسسات المالية. تتضمن خبرتها المهنية أيضًا أدوارًا في شركة برايس ووتر 

هاوس كوبرز وشركة شل.

اآلنسة نجالء المدفع حاصلة على البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( من جامعة 
باث في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستانفورد.

مناصب في  مجالس إدارة شركات أخرى:
نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة القيادات العربية الشابة، االمارات  •
عضو مجلس إدارة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، اإلمارات  •

كما تشغل اآلنسة نجالء المدفع المناصب اإلدارية التالية:
عضو زميل في معهد أسبن لمبادرة الريادة في الشرق األوسط •
عضو في معهد أسبن لشبكة الريادة العالمية •

أعضاء مجلس اإلدارة
واصل في ما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2015  
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الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

 أمين سر الشركة
  ومسؤول عالقات المستثمرين

(ريما بطرس)

مكتب الرئيس التنفيذي
وعالقات الشركة

لجنة التدقيق
(BAC)

اللجنة اإلدارية التنفيذية
(EXCOM) 

اللجان اإلدارية (تم تشكيلها من قبل الرئيس التنفيذي)

لجنة المخاطر اإلدارية
(GMRC)

اللجنة اإلدارية لإلئتمان
(GMCC)

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
(ALCO)

لجنة األصول الخاصة
(SAC)

لجنة إدارة المشاريع وتكنولوجيا األعمال
 (BTIC)

الرئيس التنفيذي بالوكالة
(سامر تميمي)

لجنة اإلئتمان
(BCC)

إدارة المخاطر
(منذر بالالال)

األعمال المصرفية
(خوليو دي
كيسادا )

إدارة الخزينة
(سرفراز رزفي)

اإلدارة القانونية
(ديما السوس)

 إدارة الموارد
البشرية

(طوني ماكري)

 إدارة تكنولوجيا
المعلومات

(لي ماسكال)

إدارة العمليات
 عيسى ابراهيم)

(عيسى عليان

 إدارة الشؤون
المالية

(أنطوني مورفي)

إدارة اإللتزام  
(سانجاي دوا)

 إدارة التدقيق
الداخلي

(تامر عبدالحميد)

اللجنة التنفيذية
(EXCOB)

لجنة المخاطر
(BRC)
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الناشئة عن  السلبية  التداعيات  المتحد. فبمقابل  العربي  للبنك  بالنسبة   العام 2015 عامًا محوريًا  يعتبر 
االقتصاد المتباطئ، أعاد البنك النظر في توجهاته خالل الربع الرابع إلرساء أفضل معايير الكفاءة والنمو 
المستدام، بتركيز أفضل على مكامن القوة التقليدية التي طالما تميز بها البنك، والمتمثلة في خدمة 

قطاع الشركات في اإلمارات العربية المتحدة.

وأسهمت القواعد الصلبة للبنك العربي المتحد من حيث التمويل، ورأس المال، 
العمل بشكل استباقي على  إلى  الرامية  النقدية في دعم جهوده  والسيولة 
تصفية محفظة القروض عالية المخاطر ضمن خطته االحترازية. ونتيجة لذلك، 
معدل  على  يحافظ  وأن  القروض  محفظة  جودة  يحّسن  أن  البنك  استطاع 
البنك  في  السيولة  قّوة  تعزيز  من  تمّكن  كما   ،%14,7 بنسبة  المال  رأس  كفاية 
بنسبة السلف إلى الموارد الثابتة البالغة 80,9%، ومعدل األصول السائلة المقبول 
البالغ 18.7%، حيث يفوق كال المعّدلين السقف المحدد من المصرف المركزي. 
على  المتحد  العربي  البنك  عمل  الهيكلة،  بإعادة  الخاصة  المساعي  إطار  وفي 
بتعيين  العليا  اإلدارة  فريق  صفوف  وتدعيم  لديه  المخاطر  إدارة  ثقافة  تعزيز 
التكلفة  قاعدة  بتعديل  البنك  قام  كما  رئيسية.  تنفيذية  مواقع  في  كفاءات 
لتحسين إدارة المصاريف بداية من العام 2016 وما بعد، كما قام بتقليص عدد 
وشبكة  الفريق  كادر  بين  التوافق  لتحقيق  حاسمة  خطوات  واتخذ  الموظفين 

الفروع من جهة، ونموذج التشغيل المنّظم من جهة أخرى.
 

خالل  المخصصات  رصد  في  البنك  اتبعه  الذي  والحذر  الوقائي  المنهج  وأدى 
للعام  المالية  نتائجه  على  التأثير  إلى   2015 العام  من  الماضية  الستة  األشهر 
في  درهم  مليون   166 وقدرها  صافية  خسارة  البنك  واجه  وبالتالي،  بكامله. 

أرباح صافية بمعدل 605  المنتهية في 31 ديمسبر 2015، مقارنة مع  الـ 12  األشهر 
ماليين درهم عام 2014. ورغم ذلك، فقد مكنت هذه اإلجراءات الحاسمة البنك 
العربي المتحد البقاء في موقع صلب بمنأى عن المخاطر، مع معدل تغطية 

للقروض المتعّثرة السداد بنسبة %124.
 

لمواكبة  صلب  مركز  في  المتحد  العربي  البنك  بقاء  التدابير  هذه  وتضمن 
في  عامًا   40 منذ  بدأت  التي  مسيرته  ومواصلة  االقتصادي  الوضع  مستجدات 

دعم االقتصاد اإلماراتي.

األعمال  وحدات  على  التركيز   2016 العام  خالل  المتحد  العربي  البنك  سيواصل 
المال، وكذلك  النفقات، وكفاءة رأس  الريادة في ترشيد  األساسية لديه، وعلى 
على تبني منهج حذر للتمويل وضبط عمليات التمويل لتقديم أفضل الخدمات 

لعمالئه وتحقيق نمو وعائدات مستدامة لمساهميه. 

لمحة عامة

النموذج التشغيلي للبنك

التركيز االستراتيجي للبنك العربي المتحد

أولوياتنا االستراتيجية

هدفنا  
مجاالت األعمال الرئيسّية

تحقيق األهداف عن طريق

تعزيز مكانة البنك  واستدامة الربحية وخفض المخاطر

مجاالت الدعم

الخدمات المصرفية للشركات 
واألعمال

تحقيق عوائد مجزية ضمن 
مجاالت أعمالنا األساسّية

تعزيز إدارة المخاطر  ضبط قاعدة التكلفة
المؤسسية

إعادة بناء الثقة مع أصحاب 
المصلحة الرئيسيين

خفض ديون محافظ األصول 
عالية المخاطر

توطيد العالقات مع العمالء 
وطرح منتجات إضافية عبر البيع 

المتقاطع

توفير الدعم الفّعال

الخدمات المصرفية لألفراد

الخزينة وأسواق رأس المال
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الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
العربي  البنك  في  والمؤسسات  للشركات  المصرفية  الخدمات  قسم  خضع 
األخير  الربع  في  البنك  اتخذ  حيث   .2015 عام  في  كاملة  هيكلة  إلعادة  المتحد 
الرئيسية  وخدماته  أعماله  فئات  كافة  بضم  استراتيجيًا  قرارًا   2015 عام  من 
للشركات  متكاملة  مصرفية  خدمات  توفير  إلى  تهدف  واحدة  مظلة  تحت 
والمؤسسات وبدعم من الخدمات األخرى التي يقدمها البنك، من خالل إنشاء 
مسؤواًل  المنصب  شاغل  وسيكون  األعمال".  لشؤون  التنفيذي  "الرئيس  منصب 

عن تقديم استراتيجية نمو العائدات اإلجمالية والميزانية الخاصة بالبنك.

وحدة  إنشاء  تم  لالئتمان،  المؤهلين  للعمالء  والخدمات  التحصيل  ولتحسين 
عن  مسؤولة  الوحدة  هذه  وتعتبر  واألفراد.  للشركات  المتعثرة  الديون  إدارة 
التحصيل  نسب  أعلى  لضمان  المرتفعة،  المخاطر  ذات  األصول  محفظة  إدارة 

الممكنة وحماية ا األصول ذات األداء الجيد.

لتعزيز  عدة  مبادرات  البنك  أطلق  متكاملة،  و  شاملة  خدمات  لتقديم  وسعيًا 
المصرفية  بالخدمات  المختصين  من  فريقًا  بتعيين  قام  حيث  استراتيجيته، 
خالقة،  وحلول  خدمات  تقديم  على  التركيز  إلى  باإلضافة  تنافسية،  بخبرات 
وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في البنك ، وإعادة هندسة العمليات لتحسين 

فرق الدعم الفني، وتقليل المخاطر واألخطاء التشغيلية.

وينوي البنك أن يصبح شريكًا  يقدم قيمة فعلية وملموسة لعمالئه في مجال 
العمالء  البنك  في  المختصون  سيساعد  حيث  التوريد"،  سلسلة  وإدارة  "التجارة 
العامل  المال  رأس  إدارة  وتقديم  المخصصة  التجاري  التمويل  متطلبات  لتلبية 
كثب  عن  المختصون  وسيعمل  التوريد".  سلسلة  "تمويل  منتجات  باستخدام 
مع فريق المؤسسات المالية للوقوف على المخاطر والتقليل منها فيما يخص 

تدفقات التصدير.

النمو  في  طموحاته  لتحقيق  البنك  ويخطط 
من خالل  بناء وتوطيد عالقة البنك بعمالئه من 
حلول  وتوفير  احتياجاتهم  لفهم  الشركات 
تلبية  تتضمن   للشركات  متكاملة  مصرفية 
الخدمات  وتوفير  العامل  المال  رأس  حاجات 

المصرفية لموظفيهم.

مراجعة األداء 

متكاملة  خدمات  وتقديم  الشركات  من  عمالئنا  مع  العالقات  أواصر  وإلرساء 
تنافسية  مصرفية  خدمات  لتوفير  البنك  سيسعى  احتياجاتهم،  جميع  تلبي 
المصرفية  الخدمات  استراتيجية  وضعت  وقد  موظفيهم.  شرائح  لجميع 
القطاعات  جميع  احتياجات  وتلبي  تستهدف  بحيث  والمؤسسات  للشركات 
والمنتجات وحاجات التمويل. كما سيعمل البنك على مشاركة البنوك اإلقليمية 

الشريكة لتقديم حلول لمتطلبات تمويل العمالء.

وبغية دعم عمالئنا في إدارة مخاطر تقلبات معدالت العملة والفائدة، ننوي أن
نقدم حلواًل ائتمانية استباقية من خالل إنشاء وحدة تسويق الخزينة في البنك.

 
الخدمات المصرفية لألفراد

في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  قسم  قام  صعبة  اقتصادية  لسنة  استجابة 
البنك العربي المتحد باتخاذ عدد من اإلجراءات في أربعة مجاالت أساسية: 

االقتصادية  المؤشرات  مع  التوافق  تحقيق  بهدف  المحفظة:  مخاطر  إزالة 
المتراجعة، وضع البنك استراتيجية واضحة حول إزالة مخاطر المحفظة وانصب 
التركيز وخاصة في النصف الثاني، على تخفيض ديون أصحاب األعمال الصغيرة.

التفرد باستخدام حلول تكنولوجية متطورة لخدمة عمالئنا: لقد استثمر البنك 
بشكل جدي في تحسين المنصات الرقمية لديه، حيث يهدف إلى إطالق منصة 

للخدمات المصرفية على اإلنترنت واألجهزة الجوالة في مطلع عام 2016. 

االلتزام  البنك  بدأ  التي  المعايير  االئتمانية: أحد أهم  للمعلومات  االتحاد  شركة 
المعايير  وتوفر  البنك.  أصول  جودة  لضمان  التنظيمية  ومتطلباتها  بتعليماتها 
من  يحسن  مما  أفضل  تقييمًا  للمعلومات  االتحاد  شركة  قبل  من  الموضوعة 

جودة محفظتنا االستحواذية.

المنتجات والخدمات: لقد كان ومازال تركيز جهود البنك ُموّجه  لدراسة وفهم 
تنافسية  خدمات  بتوفير  الحياتية،  مراحلهم  حسب  المالية  عمالئنا  متطبالت 
على  أخرى  مرة  حاز  والذي  المتحد  العربي  البنك  مكافآت  كبرنامج  متكاملة 
جائزة "أفضل برنامج والء في اإلمارات العربية المتحدة" في عام 2015 من "بانكر 

 .(Banker Middle East) "ميدل إيست

على  لألفراد  المصرفية  الخدمات  قسم  سيعمل   ،2016 عام  دخول  ومع 
المصرفية  الخدمات  في  والممثلة  البنك  في  الرئيسية  األعمال  مجاالت  دعم 
التي  الفروع  شبكة  من  باالستفادة  الجديدة،  االستراتيجية  خالل  من  للشركات 
المطورة  الرقمية  المصرفية  الخدمات  إلى  باإلضافة  متكاملة  خدمات  تقدم 

لتلبية حاجات عمالئنا.

التقرير السنوي 2015
البنك العربي المتحد
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الخدمات المصرفية اإلسالمية
يواصل البنك العربي المتحد تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات 
المتوافقة مع الشريعة لكافة عمالئنا من الشركات واألفراد بنفس المستوى 

من الجودة والمرونة المقدمة للخدمات المصرفية األخرىلدى البنك.

بإعادة  البنك  في  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  قسم  قام   2015 العام  وفي 
توافق  وضمان  اإلرشاد  لتقديم  الشريعة  لشؤون  الرقابي  المجلس  تعيين 
ينظم  الذي  المركزي  والمصرف  الشريعة  ومبادئ  وقوانين  ألحكام  األعمال 

الخدمات المصرفية اإلسالمية.

بالتوافق  خدماته  تحديث  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  فريق  وسيواصل 
مع  عمالئه  متطلبات  مع  تتناسب  حلول  لتوفير  العامة  البنك  استراتيجية  مع 
المحافظة على جودة األصول والسعي دائمًا لتحسين خدماته وإرضاء عمالئه.

الخزينة وأسواق رأس المال
كان  لفريق قسم الخزينة وأسواق رأس المال دورا رئيسًا في تقوية عالقة البنك 
تنوع  خالل  من  الضخمة،  المالية  األرصدة  ذوي  من  والعمالء  المؤسسات  مع 

الخدمات والحلول التي تتوافق ومتطلبات كل عميل. 

في  والتداول  األجنبية  العمالت  في  والتداول  المال  أسواق  الخزينة  قسم  يدير 
رأس  وأسواق  الخزينة  الختصاص  اإلجمالية  العائدات  لدعم  المالية  المشتقات 

المال.

وكجزء من دوره في إدارة األصول وااللتزامات، ضِمن قسم الخزينة وأسواق رأس 
المال مصدرًا متنوعًا مستقرًا من التمويل للبنك. كما قام بدعم فئات األعمال 
األخرى في البنك الستقطاب إيداعات العمالء بتطوير عددًا من ا الخدمات. وأدت 
إدارة التمويل الناجحة هذه إلى تكلفة أكثر فعالية للتمويل -  ومن خالل دعم 
والسيولة  التمويل  ملفات  بتعزيز  ساهمت  الصافية،  الفائدة  هوامش  أفضل 
الخاصة بالبنك وحسنت من نسبة القروض إلى اإليداعات لتصل إلى 93 ٪ اعتبارًا 

من 31 ديسمبر 2015.

البنك  استراتيجية  مع  توافقًا  المال،  رأس  وأسواق  الخزينة  قسم  قام  وقد 
المستقبلية، بوضع خطط لزيادة وتنويع نشاطات االستثمار بشكل أكبر ودعم 

أعمال البنك كافة.

وزادت محفظة استثمارات البنك لتصل إلى 2.56 
اإلجمالي  الفائدة  دخل  أضاف  مما  درهم،  مليار 
في عام 2015. وتتكون المحفظة بشكل أساسي 
السيولة  عالية  ثابت  دخل  ذات  مالية  أوراق  من 
وشبه  الحكومية  األسهم  من  محفظة  مع 
اإلمارات  من  وصكوك  والمؤسسية  الحكومية 
العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واصل مراجعة األداء 
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تلعب الحوكمة دورًا جوهريًا في الممارسات الخاصة بثقافة وأعمال البنك العربي المتحد.
يرتبط  إطار عمل الحوكمة لدى البنك بالطريقة التي يتم من خاللها إدارة وتوجيه أنشطة وأعمال البنك 

مع األخذ بعين االعتبار كل أصحاب المصالح ودور البنك في المجتمع.

اإلفصاح والشفافية
يلتزم البنك ببناء إطار عمل متين لحوكمة الشركة وزيادة مستوى الشفافية 
والشفافية  اإلفصاح  لمتطلبات  كبيرة  أهمية  البنك  يولي  وبالتالي،  واالفصاح. 
من  المعلومات  نشر  ويتم  الصدد.  هذا  في  المطبقة  الرقابية  المهل  ضمن 
المختلفة.   والتقارير  الصحفية  البيانات  ذلك  في  بما  القنوات  من  عدد  خالل 
الموقع  على  المستثمرين  لعالقات  مخصص  قسم  إنشاء  تم  كما 
تحميل  خالله  من  يتم  والذي   ،)www.uab.ae( بالبنك  الخاص  االلكتروني 

المالية.  وغير  المالية  التقارير 

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

البنك. في  المطبقة  والسياسات  اللوائح  عن  وملخص  المحللين 

إطار عمل الحوكمة لدى البنك العربي المتحد
الناتجة  إن إطار عمل الحوكمة يضمن قيام مجلس اإلدارة بمراقبة المخاطر 
في  الفصل  على  كبير  بشكل  يركز  وهو  فعال.  بشكل  البنك  أعمال  عن 
كما  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بأعضاء  الخاصة  والمسؤوليات  المهام 
مدققي  ودور  اإلدارية  واللجان  اإلدارة  مجلس  لجان  فاعلية  مدى  على  يركز 
عن  واإلفصاح  الشفافية  إلى  باإلضافة  والخارجين،  الداخليين  الحسابات 
الهيئات  مع  والتعاون  لها  المخصصة  المهل  اثناء  دقيقة  بصورة  البيانات 
بها  المعمول  باللوائح  الكامل  االمتثال  لضمان  وذلك  واإلشرافية  التنظيمية 

الممارسات. أفضل  واعتماد 

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

المصرفي.

اإللتزام  على  الحرص  بهدف  مستقلة  لمراجعة  الحوكمة  عمل  إطار  يخضع 
والمسؤليات.  الواجبات  بجميع 

التقارير  معايير  وفق  بالبنك  الخاصة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
العربية  اإلمارات  دولة  في  بها  المعمول  القوانين  ومتطلبات  الدولية  المالية 
االلكتروني  الموقع  على  منتظمة  بصورة  البيانات  هذه  نشر  يتم  المتحدة. 

(www.uab.ae) المستثمرين  للبنك وتدرج تحت قسم عالقات 

تجدر اإلشارة أن البنك العربي المتحد قد قام خالل العام 2015 بإجراء تقييم 
مستشار  تعيين  عبر  وذلك  البنك  لدى  به  المعمول  الحوكمة  إلطار  مستقل 
اإلدارة  مجلس  راجع  حيث  اإلدراة  مجلس  إلى  مباشرة  تقريره  رفع  مستقل 
خالل  الحوكمة  إطار  تعزيز  على  للتركيز  خطة  أساسه  على  ووضع  التقرير 

العام 2016. 

تقرير حوكمة الشركة
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دور مجلس اإلدارة
الواسعة  بالصالحيات  االساسي،  البنك  نظام  حسب  اإلدارة،  مجلس  يتمتع 
البنك.  أهداف  لتحقيق  وذلك  إليه  المسندة  والمهام  األنشطة  لتنفيذ  والالزمة 
والتأكد  بالبنك،  الخاصة  االستراتيجية  وضع  اإلدارة  مجلس  مسؤوليات  تتضمن 
من إدارة المخاطر بكفاءة من خالل مراقبة جهوزية البنك لتحمل هذه المخاطر. 
إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن إدارة شؤون وأنشطة البنك. أضافة 
الخاص  الحوكمة  إطار عمل  اإلدارة مسؤول عن تطبيق  إلى ذلك، فإن مجلس 
السياسات  ووضع  الداخلية  واإلفصاحات  الضوابط  تنفيذ  لضمان  وذلك  بالبنك 
واإلجراءات المناسبة التي تعتبر جوهرية بالنسبة لحجم وطبيعة عمليات البنك 
المعمول بها في جميع  القانونية والتنظيمية  بالمتطلبات  من جهة ولاللتزام 

األوقات من جهة اخرى.

واللجان  اإلدارة  مجلس  اختصاصات  الئحة  على  اإلدارة  مجلس  وافق  كما 
ومسؤولياتهم  ولجانه  المجلس  أعمال  تحدد  والتي  المجلس  عن  المنبثقة 

وواجباتهم.  

دور رئيس مجلس اإلدارة
يتم اختيار رئيس مجلس اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة وفق النظام األساسي 
في  التنفيذي  الرئيس  ومنصب  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  يشغل  وال  للبنك. 

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:

واالشراف  • به  الخاص  األعمال  جدول  ووضع  اإلدارة  مجلس  رئاسة  تولي 
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
بناءة  • عالقات  وبناء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بين  الفعالة  المشاركة  تسهيل 

بين األعضاء
بالتزاماته  • يفي  اإلدارة  مجلس  أن  من  والتأكد  الحوكمة  ثقافة  تعزيز 

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
لمعايير  وفقًا  يلي  بما  بواجباتهم  قيامهم  عند  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يلتزم 

الحوكمة:

التمتع بالمهارات والمؤهالت والمعرفة الالزمة لشؤون وأعمال البنك •
التصرف بأمانة وبحسن نية لحماية مصالح البنك التجارية •
القيام  • عند  والشفافية  المصالح  وتضارب  السرية  بمتطلبات  االلتزام 

بمسؤولياتهم كأعضاء مجلس إدارة
األساسي  • النظام  لبنود  ووفقًا  عليها  المنصوص  لاللتزامات  وفقًا  العمل 

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

تشكيل واختيار أعضاء مجلس اإلدارة
يتألف مجلس اإلدارة الحالي من تسعة أعضاء غير تنفيذيين، تم اختيارهم في 
لمدة  وذلك   ،2014 مارس  في  انعقد  الذي  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع 
ثالثة سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2014 . والجدير بالذكر أنه وطبقًا للنظام األساسي 

للبنك يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

يضم المجلس في عضويته أربعة ممثلين من البنك التجاري ، كونه المساهم 
القطاع  األعضاء  باقي  يمثل  بينما  البنك؛  مؤسسي  يمثالن  وعضوين  الرئيسي؛ 

الخاص وأقلية المساهمين.

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

المسؤوليات المسندة إليهم.

يحضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة االجتماعات بصورة منتظمة.

تقرير الحوكمة

مجلس اإلدارة
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يتعلق  ما  في  المجلس  عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارية  اللجان  من  بانتظام  االجتماعات  بين  المعلومات  يتلّقى  وكان   2015 العام  خالل  مرات   9 اإلدارة  مجلس  اجتمع 
البنك.   أعمال  في  الجارية  بالتطورات 

روزنامة اجتماعات المجلس للعام 2015: 

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج النهائية لعام 2014 21 يناير 2015

3 مارس 2015 اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة جدول األعمال

عقد مجلس اإلدارة اجتماعًا تأسيسيًا بعد انتخاب أعضائه خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ
3 مارس 2015  

3 مارس 2015

27 أبريل 2015 اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع األول من العام 2015 واألداء المالي خالل السنة حتى تاريخه

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال  15 يونيو 2015

14يوليو 2015:  اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال 13 أكتوبر 2015

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع الثالث من العام 2015 واألداء المالي خالل السنة حتى تاريخه 27 أكتوبر 2015

اجتماع مجلس اإلدارة لمراجعة األداء المالي والمهني خالل السنة حتى تاريخه وإلقرار ميزانية العام 2016  8 ديسمبر 2015 

BRC BCC BAC EXCOB BOD عضو مجلس إدارة

C الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي 

C VC السيد عمر حسين الفردان 

C M الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني 

M M M الشيخ محمد بن فيصل القاسمي 

M M M السيد أندرو ستيفنز 

M M C M السيد محمد عبد الباقي محمد 

M C M M السيد أحمد محمد بخيت حمدان 

M* M M M السيد نيكوالس كولمان 

M M السيدة نجالء المدفع 

9 16 11 11 9 عدد االجتماعات خالل العام 2015 

 

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

نشاطات المجلس خالل العام 2015 

التقرير السنوي 2015
البنك العربي المتحد
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المتحد  العربي  البنك  إدارة  مجلس  فّوض 
تم  لجان  إلى  ومسؤولياته  صالحياته  من  جزءًا 
في  لمساعدته  المجلس  قبل  من  تشكيلها 
كاف  قدر  توفير  وضمان  وواجباته  مهامه  تنفيذ 
األعمال  مجاالت  في  والمراجعة  اإلشراف  من 

والرقابة المختلفة.

اللجنة التنفيذية
التابعة  الفرعية  اللجان  من  أي  أو  اإلدارة  مجلس  عن  التنفيذية  اللجنة  تنوب 
تلك  باستثناء  الطارئة،  األمور  في  القرارات  التخاذ  انعقادهم  عدم  حال  في  له 
الصالحيات واإلجراءات التي تقتصر على مجلس اإلدارة وفقًا لألحكام القانونية 

أو النظام األساسي للبنك.

إن اللجنة التنفيذية مسؤولة عن وضع التوصيات بشأن استراتيجية البنك طويلة 
البنك  بميزانية  المتعلقة  التوصيات  ووضع  ومراجعة  تطبيقها،  ومتابعة  األجل 
بالبنك  الخاص  والتشغيلي  المالي  األداء  ومراجعة  األعمال،  وخطط  السنوية 
وتولي أمور أخرى من بينها، على سبيل المثال ال الحصر، المكافآت والتعويضات 
أربعة مرات على األقل سنويًا. حيث  التنفيذية  اللجنة  البشرية. تجتمع  والموارد 

عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعًا في العام 2015. 

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

والمخرجات والتقارير  المقدمة من قبل قسم التدقيق الداخلي.

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

تجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على األقل سنويًا. وقد عقدت اللجنة أحد عشر 
اجتماعا خالل العام 2015.

لجنة المخاطر
المخاطر  بإدارة  الخاصة  الجوانب  كافة  عن  المسؤولية  المخاطر  لجنة  تتولى 
المثال ال الحصر، مخاطر االئتمان ومخاطر  البنك، بما في ذلك، على سبيل  في 
السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية والمخاطر التنظيمية ومخاطر 
واعتماد  مراجعة  عن  مسؤولة  المخاطر  لجنة  إن  المالية.  والمخاطر  السيولة 

كافة  متابعة  عن  مسؤولة  أنها  كما  المخاطر  بكافة  الخاصة  السياسات 
اللجنة  من  الواردة  التقارير  خالل  من  وذلك  البنك  لها  يتعرض  التي  المخاطر 

اإلدارية العامة إلدارة المخاطر. 

اللجنة تسعة  أربع مرات على األقل سنويًا. وقد عقدت  المخاطر  تجتمع لجنة 
اجتماعات خالل العام 2015.

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

تعقد لجنة االئتمان اجتماعاتها حسب الحاجة، وقد عقدت ستة عشر اجتماعًا 
خالل العام 2015.

لجان مجلس اإلدارة

تقرير الحوكمة

تقييم أداء المجلس ولجان المجلس 
تقوم لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس سنويًا بمراجعة أداء المجلس من 
مجلس  إلى  تقاريرها  رفع  إلى  تعمد  عليه  وبناءًا  الختصاصاته،  تنفيذه  حيث 
أداء  لمراجعة  مستقاًل  مستشارًا   2015 العام  خالل  اإلدارة  مجلس  عين  اإلدارة. 
وسيتم  اإلدارة.  مجلس  أعمال  تحسين  بشأن  التوصيات  ورفع  اإلدارة  مجلس 

تطبيق تلك التوصيات خالل العام 2016. 
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جميع  اختصاصات  على  اإلدارة  مجلس  وافق 
اللجان اإلدارية. لدى البنك ستة لجان إدارية  ترفع 
إلى  أو  المجلس  إلى  بانتظام  نشاطاتها  تقارير 

لجان المجلس المعنية. 

اللجنة اإلدارية التنفيذية
إن اللجنة اإلدارية التنفيذية مسؤولة عن اقتراح االستراتيجية ومراقبة أداء أعمال 
البنك  والتأكد من امتثاله للمتطلبات التنظيمية والقانونية والسياسات الداخلية.

تجتمع اللجنة اإلدارية التنفيذية أربع مرات على األقل سنويًا. 

اللجنة االدارية العامة إلدارة المخاطر
تعتبر اللجنة اإلدارية العامة إلدارة المخاطر بمثابة السلطة األعلى على مستوى 
اإلدارة في ما يتعلق بإدارة كافة جوانب المخاطر بما في ذلك مخاطر االئتمان 
ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية والمخاطر التنظيمية 

ومخاطر السيولة والمخاطر المالية وأمور التدقيق الخاصة بالبنك.

المسائل  كافة  بشأن  التوصيات  المخاطر  إلدارة  العامة  اإلدارية  اللجنة  ترفع 
عن  المنبثقة  المخاطر  لجنة  إلى  واالستثمار  المخاطر  إدارة  بسياسة  المرتبطة 

المجلس، وإلى لجان المجلس األخرى حسب الحال. 

تجتمع اللجنة اإلدارية العامة إلدارة المخاطر  أربع مرات على األقل سنويًا. 

اللجنة االدارية العامة لالئتمان
تعتبر اللجنة اإلدارية العامة لالئتمان بمثابة السلطة األعلى على مستوى اإلدارة 
في ما يتعلق بالموافقة على الحدود االئتمانية وعلى البرامج الخاصة بمنتجات 
والمعامالت  المشتركة  القروض  من  االكتتاب  لمخاطر  والتعرض  االئتمان 

الخاصة باألوراق المالية.

تجتمع اللجنة اإلدارية العامة لالئتمان عند وحسب الضرورة.

اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا األعمال
بين  توافق  لتحقيق  األعمال  بتكنولوجيا  الخاصة  االستثمارية  اللجنة  انتداب  تم 
بالبنك وذلك  بالتكنولوجيا وبين استراتيجية األعمال الخاصة  المبادرات الخاصة 
تطور  مدى  ومراقبة  بالتكنولوجيا  الخاص  االستراتيجي  االتجاه  وضع  خالل  من 

فاعلية وكفاءة العمليات الخاصة بنظم البنك.

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

لجنة إدارة الموجودات واإلستثمار 
تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات 
فيما يتعلق بوضع السياسات الخاصة بإدارة الموجودات والمطلوبات ومخاطر 
والتمويل  العمومية  بالميزانية  الخاص  الهيكل  المثال،  سبيل  )على  السوق 

والتسعير والتحوط واالستثمار(.

تجتمع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ست مرات على األقل سنويًا.

لجنة األصول الخاصة 
محفظة  بإدارة  يتعلق  ما  في  إدارية  سلطة  أعلى  الخاصة  األصول  لجنة  تعتبر 
لخسائر  الالزمة  االحتياطات  وتخصيص  أدائها  ومراجعة  والتسهيالت  القروض 

القروض. 

تجتمع لجنة األصول الخاصة على أساس شهري .

اللجان اإلدارية

تقييم أداء اللجان اإلدارية  
تقوم اللجنة االدارية العامة إلدارة المخاطر سنويًا بمراجعة أداء اللجان اإلدارية 
من حيث تنفيذها الختصاصاتها، و بناءًا عليه تعمد إلى رفع تقاريرها إلى لجنة 

المخاطر المنبثقة عن المجلس.
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وتحقيق  البنك  لنجاح  أساسية  عاماًل  للمخاطر  الفعالة  اإلدارة  تعتبر 
أهدافه.

المخاطرة  في  البنك  أنشطة  أن  ضمان  في  المخاطر  إدارة  دور  ويأتي 
تتوافق مع استراتيجيته ورغبته بتحمل المخاطر، باإلضافة إلى االلتزام 
على  المخاطر  إدارة  إطار  ويقدم  المنظمون.  يضعها  التي  بالمعايير 

امتداد مؤسسة البنك العربي المتحد أساسًا لتحقيق هذه األهداف.

مجلس  خالل  من  المخاطر  لحوكمة  راسخة  بهيكلية  البنك  يتمتع 
إدارة نشط ومشارك مدعوم بفريق إدارة عليا مخضرم وإدارة للمخاطر 
لجان  من  عدد  عبر  القرار  اتخاذ  ويتم  العمل.  خطوط  عن  مستقلة 

مجلس اإلدارة ولجان اإلدارة التنفيذية.

الرغبة  وبيانات  وحدود  سياسات  على  اإلدارة  مجلس  يوافق  كما 
طريق  عن  أو  مباشر  بشكل  إما  ويضمن،  المخاطر،  بتحمل  األساسية 
البنك والرغبة  القرار متوافقة مع استراتيجيات  اللجان، أن عملية اتخاذ 
إلى  مفصلة  تقارير  تقديم  يتم  ذلك  إلى  وإضافة  المخاطر.  بتحمل 
الخاصة  المخاطر  ومحفظة  ملف  حول  دوري  بشكل  اإلدارة  مجلس 

بالبنك.

والرئيس   )CEO( التنفيذي  الرئيس  وتحديدًا  العليا،  اإلدارة  فريق  ويعتبر 
المخاطر تحت  إدارة  )CRO(، مسؤوالن عن  المخاطر  التنفيذي لشؤون 
المخاطر  لشؤون  التنفيذي  الرئيس  ويرأس  اإلدارة.  مجلس  إشراف 

مجموعة إدارة المخاطر ويتمتع بوصول مباشر إلى مجلس اإلدارة.

وتتألف مجموعة إدارة المخاطر تحت قيادة الرئيس التنفيذي 
االئتمان  مخاطر  إلدارة  متخصصة  فرق  من  المخاطر  لشؤون 
المخاطر  إدارة  تتضمن  كما  التشغيلية.  والمخاطر  واألسواق 
وإدارة  المخاطر  لمحللي  التقارير  ورفع  التحكم  مهام 
ومراقبة االئتمان. كما تعتبر المهام القانونية ومهام االمتثال 

المرتبطة ببعضها  جزءًا من مجموعة إدارة المخاطر.

البنك باستمرار بتقوية ممارسات وسياسات وإجراءات  ويقوم 
إدارة المخاطر الخاصة به. ويقوم باالستثمار في التكنولوجيا 
وغيرها من األدوات لتحديث قدراته الكلية على إدارة المخاطر، 

والتي تعتبر أساسية لتحقيق استراتيجية األعمال الخاصة به.

المخاطر التشغيلية
الخسارة  مخاطر  أنها  على  التشغيلية  المخاطر  البنك  يعرف 
الناتجة عن عمليات داخلية أو موظفين أو أنظمة غير مناسبة  
القانونية.  المخاطر  تتضمن  والتي  خارجية  أحداث  من  أو 
البنك  أعمال  جوانب  بجميع  التشغيلية  المخاطر  وتتعلق 
الناتجة  الخسائر  أن  حيث  القضايا.  من  واسعًا  طيفًا  وتغطي 
عن االحتيال، أو األنشطة غير المصرح بها، أو األخطاء أو اإلهمال 
تندرج  خارجية  أحداث  أو  النظام  تعطل  أو  الكفاءة  عدم  أو 

جميعًا تحت تعريف المخاطر التشغيلية.

وبهدف التقليل من تأثير مثل هذه الخسائر التشغيلية وضع 
البنك ما يلي:

تفاصيل  • تحديث  لضمان  مؤسسية،  حوكمة  هيكلية 
بيئة  لتحسين  دوري  بشكل  واإلجراءات  السياسات 

التحكم الداخلية
أساسية  • مؤشرات  مع  للمخاطر  ذاتي  تقييم  عمليات 

اتخاذ  اإلدارة من  ن  لتمكِّ إشارات تحذيرية مبكرة  تقدم 
التحرك المناسب في الوقت المناسب

تدريب على المخاطر التشغيلية لتطوير وتحسين وعي  •
الموظفين لتعزيز ثقافة التحكم

ويتمتع البنك بإطار عمل موضوع بإتقان للمخاطر التشغيلية، 
إلدارة  مستقل  وفريق  دفاعية  خطوط  ثالثة  يتضمن  والذي 
المخاطر التشغيلية والذي يعمل مباشرة تحت قيادة الرئيس 
في  المخاطر  لجنة  من  وبإشراف  المخاطر  لشؤون  التنفيذي 

مجلس اإلدارة.

الدفاع  خطوط  نموذج  على  المخاطر  إدارة  إطار  وُبني 
األعمال  وحدات  تقوم  النموذج،  هذا  وبموجب  الثالثية. 
تقوم  بينما  المخاطر،  وإدارة  بتشكيل  األول(  )الخط 
األخرى  التحكم  واختصاصات  المخاطر  إدارة  مجموعة 
بتقديم إشراف موضوعي وتحٍد منطقي  الثاني(  )الخط 
والتحكم  المراقبة  إلى  باإلضافة  األول،  الدفاع  لخط 
)الخط  الداخلي  التدقيق  إدارة  تقدم  بينما  بالمخاطر. 
السياسات واإلجراءات والضوابط من  الثالث( ضمانًا التباع 

قبل خطوط الدفاع األخرى.

إدارة المخاطر 
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والخسائر  الغرامات  أو  التنظيمية  أو  القانونية  العقوبات  هي  االمتثال  مخاطر 
للقوانين  االمتثال  في  إلخفاقه  كنتيجة  البنك  سمعة  يصيب  بضرر  المرتبطة 

السارية، أو األنظمة أو الممارسات الموصوفة.

اإلدارة  مساعدة  في  االمتثال  إدارة  الختصاص  األساسية  المسؤولية  وتتمثل 
بشكل  وإدارتها  البنك  تواجه  التي  االمتثال  إدارة  مخاطر  تخفيف  على  العليا 
ومجلس  التنفيذي  الفريق  بأن  ضمانًا  االمتثال  إدارة  اختصاص  ويقدم  فعال. 
اإلدارة يلبيان توقعات الجهة التنظيمية وهي مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
حدودها  في  المالية  الجرائم  لتسهيل  البنك  استخدام  مخاطر  وأن  المركزي، 

الدنيا.

ويعمل اختصاص إدارة االمتثال بشكل مستقل عن األعمال ويقدم تقارير دورية 
للفريق التنفيذي ومجلس اإلدارة. ومن ضمن مهامه األساسية ضمان أن جميع 
أصحاب المصلحة المعنيين يتم إعالمهم بآخر التطورات التنظيمية، حيث يتم 
التدريب  وتقديم  المركزي  المصرف  مع  الوثيقة  الصالت  خالل  من  األمر  هذا 

المناسب واإلرشادات لألفراد المعنيين من إدارة وموظفي البنك.

وبغية مراقبة مخاطر االمتثال ومكافحة غسيل األموال، وضع البنك اإلجراءات 
االمتثال  إلدارة  متكامل  نظام  وتطبيق  المخاطر  عالية  للحسابات  الواجبة 
ومراقبة  األسماء،  إجازة  أنشطة  بإدارة  يقوم  والذي  األموال،  غسيل  ومكافحة 
دائمًا  فحصًا  االمتثال  إدارة  تجري  ذلك  إلى  وباإلضافة  والدفعات.  التعامالت 
على  مدرجة  كيانات  أو  أفراد  وجود  عدم  من  للتأكد  البنك  عمالء  لقاعدة 
القوائم السوداء ضمن حاملي الحسابات في البنك، وبالتالي يقلل من مخاطر 

اإلضرار بالسمعة.

وقام البنك خالل عام 2015 بزيادة عدد موظفي اختصاص إدارة االمتثال من ستة 
إلى أربعة عشر، كما قام بتغييرات كبيرة في سياسات وعمليات إدارة االمتثال. 
المطلوبة من  الموارد  االمتثال يمتلك  إدارة  أن اختصاص  البنك دائمًا  وسيضمن 

موظفين وعمليات وأنظمة لتلبية توقعات الجهات التنظيمية المعنية.

إدارة الشؤون القانونيةإدارة االمتثال

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

وهو يتخذ صفة المستشار القانوني للبنك، أما أولوياته فهي:

القانونية  • للمسائل  الفّعالة  الحلول  حول  للبنك  القانوني  الرأي  تقديم 
والتنظيمية الجوهرية، الحالية منها والمتوقعة 

الحرص على أن  العمليات والمشاريع الرئيسية الخاصة بالبنك تتم إدارتها  •
القانونية  المخاطر  من  للحد  والتشريعات  القانون  أحكام  مع  بتوافق 

والتنظيمية في البنك
وضع مسودة المستندات والنماذج والبنود والشروط العامة، ومراجعتها  •

وتحديثها 
مراجعة كافة العقود واالتفاقيات التي سيبرمها البنك، بما في ذلك على  •

سبيل المثال ال الحصر، االتفاقيات العالمية الرئيسية بشأن عمليات إعادة 
الشراء، واتفاقيات المقايضة المالية واتفاقيات المشتقات المالية الدولية، 

واألعمال المصرفية اإلسالمية.
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من  أهم مسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي 
البنك العربي المتحد هو تزويد مجلس  في 
مستقل  برأي  التنفيذية  واإلداراة  اإلدارة 
الرقابية،  الضوابط  توافر  حول  وموضوعي 
والضمانات الكافية والمالئمة لدعم عمليات 
ونشاطات البنك، وتحسين فاعلية الضوابط، 

وإدارة المخاطر وعمليات الحوكمة.

إن استقاللية إدارة التدقيق الداخلي عامل أساسي لنجاح مهام التدقيق، لذلك 
تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس 
إدارة البنك، كما تقوم لجنة التدقيق بالموافقة على الهيكل التنظيمي وميثاق 
وسياسة التدقيق الداخلي وخطط التدقيق الداخلي ومنهجية تقييم المخاطر 

وتقييم اإلنجازات واألداء الوظيفي لإلدارة.

التنظيمي وسياسة اإلدارة حتى تصبح  خالل عام 2015 تم إعادة ترتيب الهيكل 
أكثر تخصصًا من الناحية العملية عند  تقييم المخاطر المتعلقة بأعمال البنك.
استغالل  يتم  بحيث  الداخلي  التدقيق  عمل  إجراءات  صياغة  إعادة  تم  كما 
بيئة  تحسين  على  البنك  لمساعدة  فعال  بشكل  باإلدارة  الموجودة  المهارات 

الرقابة الداخلية .

التخطيط  ألغراض  المخاطر  لتقييم  المستوي  عالية  منهجية  تطبيق  تم  كما 
من  وهو   ."Teammate" برنامج  بإستخدام  وذلك  الداخلي  التدقيق  لعمليات 
أفضل البرامج واألكثر فعالية وكفاءة في مجال التدقيق، كما يتم من خالله 

متابعة تنفيذ توصيات إدارة التدقيق الداخلي.

قامت إدارة التدقيق الداخلي بتقييم المخاطر على مستوى البنك بهدف إعداد 
خطة التدقيق السنوية والتي تشمل اإلدارات ذات المخاطر العالية. كما تقوم 
والتحقيقات  الخاصة  المراجعات  أداء  طريق  عن  إستباقي  بدور  التدقيق  إدارة 

والخدمات االستشارية لمجلس االدارة واإلدارة التنفيذية.

الكافي  الدعم  توفير  خالل  من  أهدافها  بتحقيق  التدقيق  إدارة  نجحت  لقد 
الموظفين  توفر  خالل  من  وكذلك  التنفيذية،  واإلدارة  التدقيق  لجنة  قبل  من 
الرئيس  يحرص  كما  العالية.  والمهارات  المصرفية  الخبرة  وذوي  المدربين 
التدقيق  للجنة  الدورية  التقارير  تقديم  على  الداخلي  التدقيق  إلدارة  التنفيذي 
واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بإنجازات خطة التدقيق السنوية، وأية أمور أخرى 

ذات عالقة بالضوابط الرقابية.

إدارة التدقيق الداخلي

تقرير الحوكمة

30



مثَّل عام 2015 عامًا آخر ساهم فيه اعتماد البنك 
العربي المتحد على جودة رأس ماله البشري في 

دعم استقرار البنك.

المتحدة  العربية  اإلمارات  مواطني  بتطوير  المتحد  العربي  البنك  التزام  إن 
يشكل  حيث  البنك.  استراتيجية  من  أساسي  جزء  هو  والقادرين  المؤهلين 
اإلماراتيون اآلن 34 ٪ من القوة العاملة في البنك. ومن خالل مبادرة البنك العرلي 
تشمل   بل  المواطنين،  توظيف  على  أهدافها  تقتصر  ال  والتي  "ريادة"،  المتحد: 
خلق بيئة يتلقى فيها اإلمارتيون الطامحون التدريبات والدعم المطلوبين لبناء 
مسيرة مهنية مجدية، مساهمين بالتالي في النجاح المستمر للبنك والمجتمع.

وتم إطالق مبادرة "ريادة" في عام 2014 باختيار خمسة عشر موظفًا من البنك 
من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ممن يتمتعون باإلمكانات الواعدة، 
وتطوير  تقني  تدريب  من  يتألف  شهرًا،  عشر  إثنى  مدى  على  لبرنامج  للتأهل 
القيادية  المهارات  تطوير  إلى  البرنامج  ويهدف  مركزة.  تدريب  وخطط  قيادي 
الالزمة لتهيئة المشاركين لتبؤ مناصب قيادية في المستقبل القريب. تخرج من 
البرنامج عشر مواطنين إماراتيين في ديسمبر 2015، وهم اآلن على أتم االستعداد 
للنهوض بمسؤوليات مناصبهم الحالية واالرتقاء بمسيرتهم المهنية مستقباًل. 

ويواصل البنك، الذي يدرك مسؤوليته األكبر للمساهمة في االقتصاد اإلماراتي 
من  مجموعة  مع  الوثيقة  عالقاته  من  باالستفادة  البشري،  المال  رأس  وتطوير 
معارض  من  عدد  في  المساهمة  إلى  باإلضافة  العالي  التعليم  مؤسسات 
التوظيف العامة. وباإلضافة إلى ذلك يلتزم البنك العربي المتحد بدور استباقي 
العربية  اإلمارات  مصرف  ينظمها  التي  التوطين  مبادرات  من  العديد  دعم  في 
استمرارية  لضمان  الضرورية  المساعدة  تقديم  وسيتابع  المركزي  المتحدة 

ونجاح هذه المبادرات.

في  البشرية  الموارد  استشاريي  رواد  أحد  من  وبمساعدة   ،2015 عام  وفي 
المنطقة، قام البنك بعقد استبيان مشاركة الموظفين السنوي لضمان حصول 
فريق قيادة البنك على معلومات حقيقية حول التزام الموظفين. وسجل البنك 
العربي المتحد نسبة استجابة إيجابية وصلت إلى 83 ٪ من أصل نسبة مشاركة  
وصلت إلى 90,5 ٪، والتي تعتبر نسبة عالية مقارنة بمؤسسات خدمات مالية أخرى 
في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم إجراء هذا االستبيان بشكل سنوي 
النتائج من قبل فريق القيادة والذي يقوم بمتابعة االستبيان   حيث يتم تقييم 

والعمل على تشجيع الموظفين للمشاركة.

نجاحنا  دعائم  أحد  هي  االجتماعية  المسؤولية 
النجاح  أن  حيث  المتحد،  العربي  البنك  في 
فيه  يعيش  الذي  وللمجتمع  لنا  المشترك 

موظفونا وعمالؤنا هو من األولويات المطلقة. 

العربية  اإلمارات  دولة  في  األكبر  المجتمع  بخدمة  المتحد  العربي  البنك  يلتزم 
الخاصة ومساعدتهم على االنخراط  المتحدة. حيث أن دعم ذوي االحتياجات 
في الحياة العملية عن طريق توفير فرص التوظيف المالئمة من أولويات البنك، 
في  إسهاماتها  تدعم  التي  المؤسسات  من  العديد  مع  العمل  إلى  باإلضافة 
"الثقة" للمعاقين،  البنك تقديم مساهمة سنوية إلى نادي  المجتمع. ويواصل 
اإلمارات  في  الخاصة  االحتياجات  لذوي  قيمًا  دعمًا  تقدم  بارزة  مؤسسة  وهي 
لبرامج  الحصري  الداعم  هو  المتحد  العربي  البنك  أن  كما  المتحدة.  العربية 
دمج  حول  البرامج  هذه  تتمحور  حيث  "الثقة"،  بنادي  الخاصة  التدريبية  الدورات 

المواطنين من ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع.

الموارد البشرية

 

الخدمات المجتمعية 
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اجتماع المساهمين
الجمعية  اجتماع  خالل  سنويًا  واحدة  مرة  األقل  على  المساهمون  يجتمع 
العمومية السنوية التي هي بمثابة السلطة العليا للبنك. ينص النظام االساسي 
وعقد  المساهمين  دعوة  متطلبات  يحدد  الذي  القانوني  اإلطار  على  للبنك 

اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. 

من  األولى  أشهر  األربعة  خالل  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد  يتم 
السنة لمناقشة المواضيع التالية والموافقة عليها :

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي والتصديق  •
عليه

سماع تقرير مدقق الحسابات والتصديق عليه •
مناقشة ميزانية البنك وحساب األرباح والخسائر والتصديق عليها •
النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع األرباح •
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم  •

حسب األحوال
إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم  •

حسب األحوال
تعيين مدققي الحسابات وتحديد بدل أتعابهم  •
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، حسب الحاجة  •

من الممكن أن يجتمع الشركاء بموجب اجتماع خاص والذي يتم عقده التخاذ 
العمومية  الجمعية  اجتماع  يتناولها  التي  تلك  غير  أخرى  أمور  بشأن  قرارات 
متطلبات  للبنك  األساسي  النظام  ويحدد  أعاله،  مدرجة  هي  كما  السنوي 

القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية للمساهمين. 

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية اللعام الماضي في 3 مارس 2015. 
كما انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 27 أبريل 2015 للموافقة 

على تعديل النظام األساسي للبنك.

كبار المساهمين
فيما يلي قائمة كبار المساهمين الذين يملكون  5%  أو أكثر من رأسمال البنك  

كما في 31 ديسمبر 2015: 

البنك التجاري القطري                                                          %40,00 
الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي       %8,31 

شركة جيبيكا المحدودة                                                    %5,64   
جمعة الماجد عبد اهلل مهيري                                     %5,31 

هيكل المساهمين

تقرير الحوكمة
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٪51,14 اإلمارات العربية المتحدة 

٪43,8٦ قطر 

٪0,01 دول الخليج األخرى 

الدول العربية األخرى  ٪0,9٦

٪4,03 الدول األخرى 

البنوك والمؤسسات المالية  ٪41

٪30 االفراد 

٪29 الشركات 

٪0,01 جهات حكومية 

المساهمة 
حسب الجنسية*

المساهمة 
حسب الفئة*

*قد ال يساوي اإلجمالي 100 ٪ نظرًا لتدوير األرقام

التقرير السنوي 2015
البنك العربي المتحد
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تقرير مجلس اإلدارة        للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

يسرني، بالنيابة عن مجلس إدارة بنك العربي المتحد، أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

يعتبر العام 2015 بمثابة مرحلة تاريخية حيث تزامن مع العيد األربعين للبنك العربي المتحد. وقد تأثر العام 2015 لسوء الحظ بانعكاسات االقتصاد المتباطئ الناجم عن 
أسعار النفط المتراجعة، والمعدالت االئتمانية المتدهورة، وتفاقم مشكلة تكوين القروض، وخصوصًا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. من جهة 
أخرى، لطالما أثبت البنك، استنادًا إلى تاريخه العريق والحافل، أنه قادر على التكّيف بفاعلية مع هذه التحديات، وإنني على يقين من أننا سنجتاز هذه الظروف االقتصادية 

الراهنة، وسنبرز من جديد في مكانة أقوى، لنواصل دعم االقتصاد اإلماراتي.

وفي حين أن سياسة البنك الحذرة في وضع مخصصات إضافية على محفظة القروض عالية المخاطر جاء تأثيرها على النتائج المالية للعام ككل، حيث واجه البنك 
خسارة صافية وقدرها 166 مليون درهم إماراتي في اإلثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2015، تجّلت قوة البنك بقدرته على الحفاظ على معدل كفاية رأس المال 

بنسبة 14,7%، وهي أعلى بكثير من الشروط التنظيمية، أضف إلى أن البنك قد تمكن من تحسين معدلّي التمويل والسيولة لديه.

اتخذ البنك العربي المتحد خطوة حاسمة من اجل تقليص المديونة في محفظة القروض ذات المخاطر المرتفعة، وبالتالي تحسين جودة األصول والمحافظة على 
معدل تغطية القروض المتعّثرة السداد بنسبة 124%. وعليه، تمّكن البنك العربي المتحد من بناء قاعدة متينة للمضي قدمًا في هذا السوق المليء بالتحديات. فضاًل عن 
ذلك، أنجر البنك العربي المتحد عددًا من مبادرات إعادة الهيكلة الرئيسية األخرىـ تضمنت تعزيز ثقافة وإطار إدارة المخاطر، وتقوية فريق اإلدارة العليا، وترشيد التكلفة 

لتتوافق مع نموذج التشغيل المنّظم الجديد وبالتالي ضمان إدارة فعالة للمصاريف ابتداء من العام 2016 وما بعد.

بمساعدة شريكنا في التحالف، البنك التجاري القطري، ودعمه المستمر لنا، سنواجه طاقاتنا للتركيز على مكامن قوتنا التاريخية التي طالما تميز بها البنك في خدمة 
قطاع الشركات في اإلمارات العربية المتحدة. ونواصل السعي الستخدام رأس المال بأفضل صورة ممكنة، وإدارة التكلفة، وتحقيق كفاية الميزانية العمومية، من أجل 

تقديم القيمة لمساهمينا.

المسبقة  الموافقة  على  الحصول  مراعاة  مع  وذلك  التالي،  النحو  على   2015 ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  عن  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  يوصي  لذلك،  ونتيجة 
المركزي: للمصرف 

 

ألف درهم

 914,759 الرصيد االفتتاحي لألرباح غير الموزعة كما في 1 يناير           

)166,147( خسائر السنة                  

36 المحول من احتياطي إعادة التقييم                                            

أرباح موزعة ذات صلة بالعام 2014                                          )343,758(

الرصيد المتاح للتخصيص                                                             404,890

التوزيع المقترح من األرباح

المحول من االحتياطي الخاص                                                    ال يوجد

المحول من االحتياطي القانوني                                    ال يوجد

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة                                     ال يوجد

رصيد األرباح غير الموزعة في 31 ديسمبر 2015                        404,890

النقدية وبناء على موافقة الجمعية العمومية، سينخفض اجمالي حقوق المساهمين إلى 2,588 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2015،  األرباح  باقتراح توزيع  إلحاقًا 
مقابل 2,912 مليون درهم في نهاية العام 2014. استنادًا إلى ذلك، اقترح مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2015.

في الختام، وبالنيابة عن مجلس اإلدارة الذي يؤكد على التزامه الدائم بمسؤولياته، أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن خالص تقديري إلى العمالء والمساهمين القّيمين. ونعرب 
عن تقديرنا لكافة أعضاء الفريق اإلداري والموظفين كافة على مهنيتهم وتفانيهم في خدمة البنك. وأود التوجه بالشكر الخاص إلى حكومة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة على الدعم غير المحدود الذي تقدمه للقطاع المصرفي. كما أّود التشديد على تقديرنا للمصارف المركزي وكافة الهيئات التنظيمية التي يخضع لها البنك، 
على دعمهم القيم لنا. وإلى ذلك، فإننا وبإذن اهلل نتطلع إلى تأسيس أعمال أكثر فعالية خالل العالم 2016 واألعوام الالحقة وتحقيق العائدات المستدامة في ظل 

هيكل آمن من المخاطر.

فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

24 يناير 2016
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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 
الشاملة  واإليرادات  للدخل  الموحدة  والبيانات   ،2015 ديسمبر   31 في  كما  الموحد  المالي  المركز  بيان  من  تتألف  التي  )“المجموعة”(، 
األخرى 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  

بما  وإعدادها  الدولية،  المالية  التقارير  لمعايير  وفقًا  عادلة  بصورة  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  وعرض  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 
يتوافق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015، وعن الرقابة 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 
وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على األحكام الموضوعة من قبلنا، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية 
بإعداد  المنشأة  المتعلقة بقيام  الداخلية  الرقابة  باالعتبار  المخاطر، نضع  الخطأ. عند إجراء تقييمات  أو  الناتجة عن االحتيال  الموحدة 
وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة، ولكن ليس 
بغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تضمنت أعمال التدقيق تقييمًا لمدى مالءمة 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 

 31 في  كما  للمجموعة  الموحد  المالي  المركز  عن  المادية،  النواحي  كافة  من  عادلة،  بصورة  ُتعبر  الموحدة  المالية  البيانات  أن  برأينا، 
ديسمبر 2015 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. 

السادة المساهمين
البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة

تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
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التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، فإننا نؤكد ما يلي:

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات الالزمة ألغراض أعمال التدقيق التي نقوم بها؛  .i

تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات   .ii
العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015؛  

قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛  .iii

المالية الموحدة، تتفق مع ما جاء في  البيانات  الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة، فيما يتعلق بهذه  المالية  أن المعلومات   .iv
السجالت المحاسبية للمجموعة؛

كما هو مفصح عنه في اإليضاح 12 حول البيانات المالية الموحدة، لم تقم المجموعة بشراء أي أسهم خالل السنة المنتهية في            .v
31 ديسمبر 2015؛

يبين اإليضاح رقم 20 حول البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع أطراف ذات عالقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ   .vi
هذه المعامالت؛

من  ألي  المجموعة  قبل  من  مخالفات  هناك  أن  نعتقد  يجعلنا  ما  انتباهنا  يسترع  لم  بها،  تزويدنا  تم  التي  المعلومات  على  بناًء   .vii
السنة  خالل  للبنك  األساسي  النظام  أو   2015 لسنة   )2( رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  للقانون  السارية  األحكام 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ماديًا على أنشطة البنك أو مركزه المالي الموحد كما في 31 

ديسمبر 2015؛ و 

يبين اإليضاح 27 حول البيانات المالية الموحدة المساهمات االجتماعية التي تمت خالل السنة.   .viii

عالوة على ذلك، كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )10( لسنة 1980، وتعديالته، نؤكد أننا قد حصلنا على 
كافة المعلومات اإليضاحات الالزمة ألغراض التدقيق التي نقوم بها

كى بي إم جي لوار جلف ليمتد
التاريخ: 24 يناير 2016

محمد طارق
رقم مدقق الحسابات المسجل: 793

المكان: دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان الدخل الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014

ألف درهمألف درهمإيضاح

41.216.8331.233.842إيرادات الفائدة

)224.453()229.613(5مصروفات الفائدة

987.2201.009.389صافي إيرادات الفائدة

103.247121.074صافي إيرادات الرسوم والعموالت

75.94787.207صافي إيرادات الصرف الناتجة من معامالت بالعمالت األجنبية

646.632155.510اإليرادات التشغيلية األخرى

1.213.0461.373.180إجمالي اإليرادات التشغيلية

)374.075()887.791(7مخصص خسائر االئتمان

325.255999.105صافي اإليرادات التشغيلية

)252.062()280.969(مصروفات الموظفين

)26.508()31.465(8استهالك الممتلكات والمعدات

)115.127()178.968(المصروفات التشغيلية األخرى

)393.697()491.402(إجمالي المصروفات التشغيلية

605.408)166.147()خسائر(/أرباح السنة

0.43)0.12(9)خسائر( / ربحية السهم لدرهم إماراتي(

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 38 و 39.   
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان الدخل الشامل الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014

ألف درهمألف درهمإيضاح

605.408)166.147()خسائر(/أرباح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى

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

)15.848()45.673(19صافي الخسائر غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع

192.7003.602االستثمارات المتاحة للبيع - ٌمعاد تصنيفها إلى بيان الدخل 

)2.772(-19عكس األرباح عند تسوية تحوطات التدفقات النقدية

)42.973()15.018(

590.390)209.120(إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 38 و 39.   
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان المركز المالي الموحد

كما في 31 ديسمبر 2015

20152014

ألف درهمألف درهمإيضاح

الموجودات

103.075.3521.810.558النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

11864.3861.933.231المستحق من بنوك 

715.671.63117.940.903القروض والسلفيات 

122.559.3502.486.530االستثمارات 

1396.000110.794العقارات االستثمارية

8587.718409.115الممتلكات والمعدات

14827.1861.018.154الموجودات األخرى

23.681.62325.709.285إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

1.037.946846.914المستحق إلى البنوك

1516.775.04318.718.297ودائع العمالء

162.313.5492.019.655القروض متوسطة األجل

17967.1301.212.758المطلوبات األخرى

21.093.66822.797.624إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

181.375.0331.145.861رأس المـال

18412.659412.659االحتياطي الخاص

18495.214495.214االحتياطي القانوني

189.3119.311االحتياطي العام

18714750احتياطي إعادة التقييم

404.890914.759األرباح المحتجزة

)66.893()109.866(19التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

2.587.9552.911.661إجمالي حقوق المساهمين

23.681.62325.709.285إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تم اعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 24 يناير 2016، وتم التوقيع باإلنابة عنه من قبل:

............................................................                                                   ............................................................................
سامر تميمي الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي  

الرئيس التنفيذي بالوكالة رئيس مجلس اإلدارة  

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 38 و 39.   
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014

ألف درهمألف درهمإيضاح
األنشطة التشغيلية

605.408)166.147()خسائر(/أرباح السنة
بنود ال تتضمن تدفقات نقدية:

831.46526.508االستهالك
-81.156خسائر من شطب ممتلكات ومعدات

7887.791374.075مخصص خسائر االئتمان
-14.189 إطفاء أقساط مدفوعة بشأن استثمارات

بنود يتم أخذها باالعتبار بشكل منفصل:
)42.706()9.662(صافي األرباح من بيع استثمارات 

)42.248(-13األرباح من تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة
)4.277()1.089(13األرباح من بيع عقارات استثمارية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
)3.029.497(1.381.481القروض والسلفيات

)385.690(228.452المستحق من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
-)91.807(المستحق من بنوك ُيستحق بعد ثالثة أشهر

الهامش النقدي المحتفظ به من قبل بنوك مقابلة مقابل القروض
)35.881()20.920(11 والمعامالت المشتقة

14190.968194.582الموجودات األخرى
)567.035(519.193المستحق إلى بنوك ُيستحق بعد ثالثة أشهر

3.683.460)1.943.254(15ودائع العمالء
)101.988()249.005(17المطلوبات األخرى

772.811674.711صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)223.331()211.224(8شراء ممتلكات ومعدات

)2.544(-13شراء عقارات استثمارية
)6.400.811()2.873.787(شراء استثمارات

2.767.6445.588.363المتحصالت من استرداد/ بيع استثمارات
15.88312.077المتحصالت من بيع عقارات استثمارية

)1.026.246()301.484(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
16293.894367.210قروض متوسطة األجل

)10.800()10.800(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
)149.460()114.586(توزيعات األرباح المدفوعة نقدًا

168.508206.950صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

)144.585(639.835الزيادة/ )النقص( في النقد وما يعادله

1.970.3112.114.896النقد وما يعادله في 1 يناير
2.610.1461.970.311النقد وما يعادله في 31 ديسمبر

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

2.054.020560.774النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
707.6691.889.241المستحق من بنوك خالل ثالثة أشهر

)479.704()151.543(المستحق إلى البنوك خالل ثالثة أشهر
2.610.1461.970.311

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 38 و 39.   
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2015   

رأس المال
االحتياطي 

الخاص 
االحتياطي 

القانوني 
االحتياطي 

العام 

احتياطي 
إعادة 

التقييم
األرباح 

المحتجزة 

التغيرات 
المتراكمة

 في القيم 
اإلجمالي العادلة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2.911.661)66.893(1.145.861412.659495.2149.311750914.759في 1 يناير 2015

)166.147(-)166.147(-----خسائر السنة

الخسائر الشاملة األخرى 
)42.973()42.973(------للسنة

إجمالي الخسائر 
)209.120()42.973()166.147(-----الشاملة للسنة

االستهالك المحول إلى 
--36)36(----األراضي والمباني

توزيعات أسهم )إيضاح 
 )18229.172----)229.172(--

توزيعات أرباح نقدية 
)114.586(-)114.586(-----)إيضاح 18(

2.587.955)109.866(1.375.033412.659495.2149.311714404.890في 31 ديسمبر 2015

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 38 و 39.   
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2015   

رأس المال
االحتياطي 

الخاص 
االحتياطي 

القانوني 
االحتياطي 

العام 

احتياطي 
إعادة 

التقييم
األرباح 

المحتجزة 

التغيرات 
المتراكمة

 في القيم 
اإلجمالي العادلة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2.481.531)51.875(996.401352.118434.6739.3113.409737.494في 1 يناير 2014

605.408-605.408-----أرباح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى 
)15.018()15.018(------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 

)149.460(-)149.460(-----توزيعات أرباح نقدية 

مكافآت أعضاء مجلس 
)10.800(-)10.800(-----اإلدارة

التحويل إلى االحتياطي 
--)60.541(---60.541-الخاص

التحويل إلى االحتياطي 
--)60.541(--60.541--القانوني

2.911.661)66.893(1.145.861412.659495.2149.311750914.759في 31 ديسمبر 2014

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 38 و 39.   
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015 

التأسيس واألنشطة   1
 

تأسس البنك العربي المتحد ش.م.ع. )»البنك«( كشركة عامة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الشارقة عام 1975 بموجب المرسوم الصادر عن 
صاحب السمو حاكم الشارقة، وتم تسجيل البنك كشركة مساهمة عامة بموجب قانون الشركات التجارية رقم )8( لسنة 1984 )وتعديالته( 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة. يقع المكتب المسجل للبنك في إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. إن عنوان المكتب المسجل هو ص.ب 

25022، الشارقـة، اإلمارات العربية المتحدة. 

المصرفية  العمليات  أيضًا  البنك  يزاول  المتحدة.  العربية  اإلمارات  التجارية من خالل مكاتبه وفروعه في دولة  المصرفية  البنك األعمال  يزاول 
اإلسالمية من خالل أقسام الخدمات المصرفية اإلسالمية في فروع مختارة.

االستثمار في شركة تابعة 
التابعة«(  )»الشركة  لالستثمار  الصدارة  شركة  بدأت  استثمارية.  كشركة  لالستثمار  الصدارة  شركة  بتأسيس  البنك  قام   ،2011 نوفمبر   28 بتاريخ 
عملياتها بتاريخ 3 مايو 2012 عندما تم تقديم رأس المال في الشركة التابعة. تم تأسيس الشركة كشركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل 
البنك، ويتم توحيد النتائج المالية للشركة التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. ُيشار إلى البنك 

وشركته التابعة معًا بـ )»المجموعة«(.  

يتمثل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركة الصدارة لالستثمار في 100 سهم بقيمة 3.000 درهم للسهم الواحد بإجمالي 300.000 درهم 
المشروعات  بها واالستثمار في  الخاصة  المالية  االستثمارات  بإجراء  التابعة  للشركة  الرئيسية  األنشطة  تتمثل  300.000 درهم(.   :2014 )31 ديسمبر 

التجارية وتقديم الخدمات االستشارية االستثمارية.

أساس اإلعداد  2

بيان التوافق
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، كما تلتزم بمتطلبات القوانين ذات الصلة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. صدر قانون العمل االتحادي رقم 2 لسنة 2015 )قانون الشركات لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015( في 1 أبريل 2015 وتم 
تفعيله في 1 يوليو 2015. ُيسمح للشركات ضمان االلتزام بقانون الشركات لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015 بحلول 30 يونيو 2016 وفقًا 
العربية  اإلمارات  الشركات لدولة  المطلوبة بموجب قانون  التغيرات  بتطبيق كافة  البنك حاليًا  القانون. يقوم  الواردة في  االنتقالية  لألحكام 

المتحدة لسنة 2015.

أساس القياس
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة واالستثمارات 
تحوطات  في  بشأنها  المتحوط  البنود  تمثل  التي  بها  المعترف  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم  إن  االستثمارية.  والعقارات  واألرض 

القيمة العادلة، والمسجلة بالتكلفة، يتم تعديلها لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة للمخاطر التي يتم التحوط بشأنها.

العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بعملة )»الدرهم اإلماراتي«( وهي العملة الرسمية للمجموعة، كما تم تقريب كافة القيم إلى أقرب 

عدد صحيح باأللف، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة
تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  وضع  اإلدارة  من  يتطلب  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  وفقًا  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  إن 
تلك  الفعلية عن  النتائج  للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف  الُمعلنة  المحاسبية والمبالغ  السياسات  على تطبيق 

التقديرات. 

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتغيرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 
تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت. 

السياسات  تطبيق  عند  الهامة  واألحكام  التقديرات  في  اليقين  عدم  على  تنطوي  التي  الهامة  المجاالت  حول  المعلومات  بيان  أدناه  يتم 
المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة: 
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األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة )تابع(

تصنيف االستثمارات
عند االستحواذ على استثمار ما، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تصنيف هذا االستثمار على أنه محتفظ به لالستحقاق أو للمتاجرة أو 

كاستثمار متاح للبيع.

فيما يتعلق بتلك االستثمارات التي تعتبر استثمارات محتفظ بها لالستحقاق، تعمل اإلدارة على ضمان استيفاء متطلبات المعيار المحاسبي 
الدولي رقم 39، وبصورة محددة، تلك االستثمارات التي يكون لدى المجموعة الرغبة والقدرة على االحتفاظ بها لالستحقاق.

أرباح  تحقيق  لغرض  أساسية  بصورة  عليها  االستحواذ  تم  حال  في  للمتاجرة  بها  محتفظ  أنها  على  االستثمارات  بتصنيف  المجموعة  تقوم 
قصيرة األجل بواسطة الُتجار.

يتم تصنيف كافة االستثمارات األخرى على أنها متاحة للبيع.

مبدأ االستمرارية
الالزمة  الموارد  لديها  المجموعة  أن  إلى  وخلصت  االستمرارية،  لمبدأ  وفقًا  االستمرار  على  المجموعة  قدرة  بتقييم  المجموعة  إدارة  قامت 
الستمرار أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لم يسترع انتباه اإلدارة أية شكوك مادية من شأنها أن تؤثر بصورة هامة على قدرة 

المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. وعليه، يتم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية.

القيمة العادلة لألدوات المالية
عندما ال يمكن استخالص القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي من األسواق النشطة، يتم تحديدها 
من خالل العديد من أساليب التقييم التي تتضمن استخدام النماذج الحسابية. يتم استخالص مدخالت هذه النماذج من معطيات السوق 
الملحوظة حيثما يكون ذلك ممكنا. في حين يتم وضع أحكام لتحديد القيم العادلة عندما ال تتوافر معطيات السوق الملحوظة. عند وضع 
هذه األحكام، تتم مراعاة مبالغ السيولة والمدخالت الرئيسية مثل مدى تقلب المشتقات طويلة األجل ومعدالت الخصم ومعدالت السداد 

وافتراضات معدل العجز لألوراق المالية المدعومة بموجودات. يتضمن اإليضاح 25 وصف تفصيلي لتقييم األدوات المالية.

انخفاض قيمة االستثمارات
انخفاض  هناك  يكون  عندما  القيمة  في  النخفاض  تعرضت  قد  للبيع  والمتاحة  لالستحقاق  بها  المحتفظ  االستثمارات  أن  المجموعة  تعتبر 
أو  حدث  لوقوع  كنتيجة  القيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  يكون  عندما  أو  التكلفة،  عن  العادلة  القيمة  في  متواصل  أو  جوهري 
المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  تأثير  الخسارة  )أحداث(  لحدث  وكان  خسارة«(،  )»حدث  بالموجودات  المبدئي  االعتراف  بعد  أكثر 
بحيث يمكن تقديرها بصورة موثوقة. لتحديد ما هو االنخفاض »الجوهري« وما هو االنخفاض »المتواصل«، يتطلب األمر وضع أحكام هامة. 
تقوم المجموعة بتقييم عدد من العوامل، بما في ذلك قيمة االنخفاض وطول فترة االنخفاض والتقلبات العادية في أسعار أسهم السندات 
المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم للسندات غير المدرجة وسندات الدين. ترتكز هذه التقديرات على االفتراضات التي 

يتم وضعها لعدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مستقبلية في المخصص.

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات
تقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلفيات الهامة في حالتها الفردية بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل 
التدفقات  وموعد  قيمة  لتقدير  األحكام  وضع  اإلدارة  على  يتعين  محددة،  وبصورة  الموحد.  الدخل  بيان  ضمن  القيمة  انخفاض  مخصص 
النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة. ترتكز هذه التقديرات بصورة أساسية على االفتراضات الُمتعلقة باحتمالية العجز 
عن السداد والخسائر المحتملة في حال العجز وقيمة الضمان ذي الصلة وتكاليف االسترداد. ترتكز هذه التقديرات على االفتراضات التي يتم 

وضعها لعدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مستقبلية في المخصصات.

إن القروض والسلفيات التي تم تقييمها بصورة فردية ووجد أنها لم تتعرض النخفاض القيمة باإلضافة إلى كافة القروض والسلفيات الهامة 
في حالتها الفردية يتم تقييمها بصورة جماعية في مجموعات الموجودات ذات سمات المخاطر المماثلة، وذلك بغرض تحديد ما إذا كان من 
الضروري رصد مخصص نتيجة ألحداث الخسارة المتكبدة التي تنطوي على دليل موضوعي ولكن لم يتضح تأثيرها بعد. يأخذ التقييم الجماعي 
باالعتبار البيانات المستخلصة من محفظة القرض )مثل جودة االئتمان، ومستويات المبالغ متأخرة السداد، ومدى استخدام االعتماد، ونسبة 
القرض إلى الضمان، إلخ...(، وتركزات المخاطر والمعطيات االقتصادية )بما في ذلك مستويات البطالة، ومؤشرات أسعار العقارات، والمخاطر 

المرتبطة بالدولة التي يعمل بها العميل، وأداء مختلف المجموعات الفردية(.

يتضمن اإليضاح 7 وصف تفصيلي حول خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات.
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السياسات المحاسبية الهامة  3

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المالية، كما تم تطبيقها بصورة 
متسقة من قبل المجموعة. هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي أصبحت سارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2015. لم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة من معايير التقارير المالية الدولية تأثير مادي على المبالغ الُمعلنة للفترة الحالية والفترة السابقة.

أساس توحيد البيانات المالية
تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للبنك وشركته التابعة كما في 31 ديسمبر 2015 )ُيشار إليهما مجتمعان بـ »المجموعة«(. تم 

توحيد البيانات المالية للشركة التابعة التالية ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسنسبة الملكيةالوضع القانونياالسم

شركة الصدارة 
لالستثمار

شركة ذات مسؤولية 
الشارقة، اإلمارات 100٪محدودة

العربية المتحدة
االستثمارات والخدمات االستشارية 

االستثمارية

أو  تتعرض،  عندما  بها  مستثمر  شركة  على  المجموعة  ُتسيطر  المجموعة.  لسيطرة  خاضعة  بها  مستثمر  بشركات  التابعة  الشركات  تتمثل 
التأثير على هذه العائدات من  يكون لها حقوق في عائدات متغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها ويكون لديها القدرة على 

خالل نفوذها على الشركة المستثمر بها. 

يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة بالكامل اعتبارًا من تاريخ االستحواذ أو التأسيس، باعتباره التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على 
السيطرة، ويستمر توحيدها حتى تاريخ انتهاء السيطرة. تم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة التي تم بشأنها إعداد التقرير 
المالي للشركة األم، وذلك باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. تتوافق السياسات المحاسبية للشركات التابعة، حيثما تقضي الضرورة، 
المحققة  غير  والخسائر  واألرباح  والمعامالت  األرصدة  كافة  حذف  ويتم  هذا  المجموعة.  قبل  من  المتبعة  السياسات  مع  توافقها  لضمان 

وتوزيعات األرباح الناتجة عن المعامالت التي تتم فيما بين شركات المجموعة.

تكون الخسائر في شركة تابعة ما منسوبة إلى الحصة غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصيد. يتم احتساب التغير في حصة 
ملكية الشركة التابعة، دون تغيير في السيطرة على أنه معاملة لحقوق الملكية.

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 بيان الدخل الموحد؛ و  •

الدخل  بيان  إلى  األخرى  الشاملة  اإليرادات  ضمن  سابقًا  بها  الُمعترف  المكونات  في  األم  الشركة  حصة  تصنيف  بإعادة  تقوم   •
الموحد أو األرباح المحتجزة، حيثما يكون مناسبًا.

االعتراف باإليرادات
لفائدة والمصنفة  التي تخضع  المالية  المطفأة واألدوات  بالتكلفة  المقاسة  المالية  األدوات  الخاصة بكافة  الفائدة  أو مصروفات  إيرادات  إن 
النقدية  الدفعات  أو  المقبوضات  تخفيض  بموجبه  يتم  الذي  المعدل  وهو  الفعلي،  الفائدة  لمعدل  وفقًا  تسجيلها  يتم  للبيع،  كمتاحة 
المستقبلية المقدرة خالل األعمار المقدرة لألدوات المالية أو على مدى فترة أقصر، حيثما يكون مناسبًا، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات 
أو المطلوبات المالية. تأخذ عملية االحتساب باالعتبار كافة الشروط التعاقدية لألدوات المالية وتتضمن التكاليف اإلضافية أو الرسوم المنسوبة 
القيمة  تعديل  يتم  المستقبلية.  االئتمان  خسائر  باستثناء  الفعلي،  الفائدة  معدل  من  يتجزأ  ال  جزءًا  تشكل  والتي  األداة  إلى  مباشرة  بصورة 
الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية عندما تقوم المجموعة بتعديل تقديراتها للدفعات والمقبوضات. يتم احتساب القيمة الدفترية 

المعدلة استنادًا إلى معدل الفائدة الفعلي األصلي ويتم تسجيل التغير في القيمة الدفترية كإيرادات أو مصروفات الفائدة.

إيرادات  الرسوم على  الفترة. تشتمل هذه  تلك  المكتسبة مقابل تقديم خدمات على مدى فترة زمنية ما تكون مستحقة في  الرسوم  إن 
العموالت، ورسوم الوصاية وأتعاب االستشارات اإلدارية.

يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الرسوم األخرى عند تحصيلها أو تكبدها. يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في الحصول 
على الدفعات.

عند دخول المجموعة في عقود مقايضة أسعار الفائدة بغرض تغيير الفائدة الثابتة إلى فائدة متغيرة )أو العكس(، يتم تعديل قيمة إيرادات 
ومصروفات الفائدة حسب صافي الفائدة من عقد المقايضة.

48 البنك العربي المتحد



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

في 31 ديسمبر 2015 

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

النقد وما يعادله
يتألف النقد وما يعادله كما ورد في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير المشروطة لدى مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمبالغ المستحقة من )إلى( بنوك عند الطلب أو تلك التي تمتد تواريخ استحقاقها األصلية إلى ثالثة أشهر 

أو أقل.

المستحق من بنوك
الحقًا للقياس المبدئي، يتم قياس المبالغ المستحقة من بنوك بالتكلفة المطفأة، وذلك باستخدام معدل الفائدة الفعلية ناقصًا مخصص 

انخفاض القيمة، في حال وجوده.

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:

المالية  الموجودات  فرعيتين:  فئتين  على  الفئة  هذه  تشتمل  الخسائر:  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات   •
المحتفظ بها للمتاجرة والموجودات المالية التي يتم بيانها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند االعتراف المبدئي. 
ويتم تصنيف الموجودات المالية ضمن هذه الفئة إذا تم االستحواذ عليها بصورة أساسية لغرض البيع على المدى القصير أو في 
حالة تحديدها كذلك من قبل اإلدارة. ويتم أيضًا تصنيف األدوات المشتقة كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تحديدها كعقود 

تغطية. 

القروض والسلفيات: إن القروض والسلفيات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة   •
في سوق نشط. وتنشأ القروض والسلفيات عندما تقوم المجموعة بتقديم أموال مباشرة إلى المقترض بدون نية المتاجرة في 

الدين. 

االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق: إن االستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق هي موجودات   •
مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تواريخ استحقاق ثابتة ويكون لدى إدارة المجموعة الرغبة في والقدرة 

على االحتفاظ بها حتى االستحقاق. 

االستثمارات المتاحة للبيع: إن االستثمارات المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة المحددة كموجودات متاحة   •
بالقيمة  مالية  موجودات  )ج(  أو  االستحقاق  حتى  بها  محتفظ  استثمارات  )ب(  وسلفيات،  قروض  )أ(  كـ  مصنفة  ليست  أو  للبيع 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.   

االعتراف والقياس المبدئي
تعترف المجموعة مبدئيًا بالقروض والسلفيات والودائع في تاريخ نشأتها. ويتم االعتراف مبدئيًا بكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى 
)بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( في التاريخ الذي ُتصبح فيه المجموعة طرفًا في 

األحكام التعاقدية الخاصة بتلك األداة المعنية.

أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المحددة  غير  للبنود  بالنسبة  زائدًا  العادلة،  بالقيمة  مبدئيًا  المالية  المطلوبات  أو  الموجودات  قياس  يتم 
الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرًة لحيازتها أو إصدارها.

إيقاف االعتراف
أو  المعنية  الموجودات  النقدية من  التدفقات  الحصول على  التعاقدية في  الحقوق  تنتهي  المالية عندما  بالموجودات  االعتراف  إيقاف  يتم 
تقوم المجموعة بالتنازل عن كافة مخاطر وامتيازات الملكية بشكل فعلي. بينما يتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية 

التزاماتها التعاقدية أو يتم إلغاؤها أو انتهاؤها.

القياس الالحق
الحقًا لالعتراف المبدئي، إن كافة األدوات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المتاحة للبيع يتم 
قياسها بالقيمة العادلة، باستثناء األدوات التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، وفي هذه الحالة يتم قياس األدوات المالية وفقًا 

لمبادئ قياس القيمة العادلة الواردة أدناه.

يتم قياس كافة األدوات المالية المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة، وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 
ناقصًا خسائر انخفاض القيمة في حال وجودها.
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األدوات المالية )تابع(

األرباح والخسائر من القياس الالحق
إن األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم إدراجها ضمن بيان 
لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  عن  الناشئة  والخسائر  باألرباح  مباشرة  االعتراف  ويتم  فيها.  تنشأ  التي  الفترة  في  الموحد  الدخل 
المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، لحين إيقاف االعتراف بالموجودات المالية أو انخفاض قيمتها؛ عندئٍذ 
فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التي كان قد تم االعتراف بها من قبل ضمن حقوق الملكية يتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل الموحد. عندما 
تتم إعادة تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع ذات االستحقاق الثابت إلى استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق، يتم االحتفاظ بأرباح أو خسائر 
القيمة العادلة المتراكمة حتى تاريخ إعادة التصنيف ضمن حقوق الملكية ويتم إطفاؤها ضمن بيان الدخل الموحد على مدى األعمار المتبقية 

لالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

مبادئ قياس التكلفة المطفأة
االعتراف  المالية عند  المطلوبات  أو  الموجودات  الذي يتم بموجبه قياس  بالمبلغ  المالية  المطلوبات  أو  المطفأة للموجودات  التكلفة  تتمثل 
المبدئي، ناقصًا المبالغ المسددة من المبلغ األصلي زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ 
المبدئية  التكاليف  ذلك  في  بما  والخصومات  العالوات  إدراج  يتم  القيمة.  انخفاض  خسائر  ناقصًا  االستحقاق  ومبلغ  به  المعترف  المبدئي 

للمعاملة ضمن القيمة الدفترية لألداة ذات الصلة.

قياس القيمة العادلة 
تتمثل »القيمة العادلة« في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين 
في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحًا للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس 

القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

عندما يكون ذلك متاحًا، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه 
نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار 

بصورة مستمرة.  

عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة 
بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها 

باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.

أو  المدفوع  للسعر  العادلة  القيمة  أي  المبدئي-  االعتراف  عند  مالية  ألداة  العادلة  القيمة  على  دليل  أفضل  هو  عادًة  المعاملة  سعر  يكون 
الُمستلم. في حال قررت المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة 
بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق 
الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئيًا قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف 
المبدئي وسعر المعاملة. الحقًا، يتم االعتراف بالفرق ضمن األرباح أو الخسائر على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك 

عندما يكون التقييم مدعومًا بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.

في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز 
طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.

إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، تتم إدارتها من قبل المجموعة على أساس 
صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز طويل األجل 
)أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي مركز قصير األجل( للتعرض لمخاطر محددة. ويتم تخصيص تلك التسويات على مستوى المحافظ إلى 

الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليها كل أداة في المحفظة. 

خاللها  حدث  التي  التقرير  فترة  نهاية  في  كما  العادلة  للقيمة  المتدرج  النظام  مستويات  بين  التحويل  بعمليات  باالعتراف  المجموعة  تقوم 
التغيير.
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العقارات االستثمارية
يتم مبدئيًا قياس العقارات االستثمارية بما في ذلك العقارات االستثمارية قيد اإلنشاء بالتكلفة، بما في ذلك تكلفة المعاملة. تتضمن القيمة 
الدفترية تكلفة استبدال أي جزء من العقار االستثماري في الفترة التي تم فيها تكبد التكاليف في حال استوفاء معايير االعتراف؛ وال تتضمن 
تكاليف الصيانة اليومية للعقار االستثماري. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم بيان العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق 
في تاريخ التقرير. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن بيان الدخل الموحد في الفترة 
التي تنشأ فيها. يتم تقييم القيمة العادلة مرة سنويًا على األقل من قبل شركة تقييم خارجية مستقلة معترف بها، بحيث تطبق نموذج 

التقييم الموصي به من قبل مجلس معايير التقييم الدولية.

انتهاء استخدامها بشكل نهائي وال يكون من المتوقع الحصول على منافع  أو  يتم إيقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عند استبعادها 
بيان  ضمن  للموجودات  الدفترية  والقيمة  االستبعاد  من  المتحصالت  صافي  بين  بالفرق  االعتراف  يتم  استبعادها.  من  مستقبلية  اقتصادية 

الدخل الموحد في الفترة التي تم إيقاف االعتراف بها.

يتم إجراء تحويالت من أو إلى العقارات االستثمارية وذلك فقط عندما يطرأ هناك تغيير في االستخدام. عند التحويل من عقار استثماري إلى 
تغيير االستخدام.  الذي تم فيه  التاريخ  العادلة في  القيمة  الالحق هي  المفترضة لالحتساب  التكلفة  المالك، تكون  عقار مشغول من قبل 
بينما في حال التحويل من العقار المشغول من قبل المالك إلى عقار استثماري، تقوم المجموعة باحتساب هذا العقار وفقًا للسياسة ضمن 

الممتلكات واآلالت والمعدات حتى التاريخ الذي تم فيه تغيير االستخدام.

الممتلكات والمعدات
يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة أو التقييم باستثناء تكاليف الصيانة اليومية، ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال 

يتم احتساب استهالك على األراضي المملوكة تملك حر حيث تمتد أعمارها اإلنتاجية إال ما ال نهاية.

في حال تطبيق طريقة التقييم، تتم إعادة تقييم األراضي والمباني استنادًا إلى أسعار السوق المفتوحة على أساس االستخدام الحالي. يتم 
إضافة صافي الفائض الناتج عن إعادة التقييم إلى احتياطي إعادة التقييم، ما لم يتم االعتراف بالزيادة الناتجة عن إعادة التقييم كإيرادات 
إلى المدى التي تعكس فيه نقص ناتج عن إعادة تقييم نفس الموجودات تم االعتراف بها سابقًا كمصروفات. يتم االعتراف بالنقص الناتج 
عن إعادة التقييم كمصروفات، ما لم يتم تحميلها مباشرًة مقابل أي فائض ناتج عن إعادة التقييم ذي الصلة إلى المدى الذي ال يتجاوز فيه 
النقص القيمة المحتفظ بها في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بالموجودات ذاتها. عند االستبعاد، يتم إضافة فائض إعادة التقييم ذي 
الصلة ضمن األرباح المحتجزة. يتم تحديد القيمة العادلة استنادًا إلى االستدالالت السوقية المستخلصة من التقييم الذي يتم إجراؤه من قبل 
شركات تقييم معتمدة لديها مؤهالت مهنية. يتم إجراء عمليات إعادة التقييم بصورة منتظمة لضمان عدم اختالف القيم الدفترية بصورة 

مادية عن قيمها العادلة في تاريخ بيان المركز المالي.

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

2015

أكثر من 25 سنةالمباني 

أكثر من 5 سنواتالسيارات

أكثر 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 كان ذلك مالئمًا.

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات للتحقق مما إذا كانت تعرضت النخفاض القيمة عندما تشير أحداث أو تغيرات في الظروف 
لالسترداد،  القابلة  المقدرة  القيمة  تتجاوز  الدفترية  القيم  وكانت  المؤشر  هذا  وجود  حال  في  الدفترية.  القيمة  استرداد  إمكانية  عدم  إلى 
يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد، وتتمثل القيمة القابلة لالسترداد بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة من 

االستخدام، أيهما أكبر.

يتم إيقاف االعتراف بأحد بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون من المتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية 
أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالموجودات )المحتسبة على أنها الفرق بين صافي  بأية  من استخدامه أو استبعاده. يتم االعتراف 
المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( ضمن »اإليرادات التشغيلية األخرى« في بيان الدخل الموحد في السنة التي تم فيها 

إيقاف االعتراف بالموجودات.
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تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
بالنسبة لموظفي المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تساهم المجموعة في صندوق المعاشات الذي تم تأسيسه من 
قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، ويتم احتساب المساهمة كنسبة من رواتب الموظفين. تنحصر التزامات المجموعة في 

هذه المساهمات التي يتم احتسابها كمصروفات عند استحقاقها.

ُتقدم المجموعة تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين. يرتكز استحقاق هذه التعويضات عادًة على طول فترة الخدمة للموظفين 
وإتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه التعويضات على مدى فترة الخدمة وال تقل عن االلتزام الذي ينشأ 

بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

المخصصات
يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي )قانوني أو إنشائي( يمكن تقديره بصورة موثوقة، 
ويكون من المرجح أن تكون هناك تكاليف يمكن تقديرها بصورة موثوقة لتسوية هذا االلتزام. يتم بيان المصروفات المتعلقة بأي مخصص 

ضمن بيان الدخل الموحد بعد خصم أية استردادات.

الضمانات المالية
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بتقديم ضمانات مالية تتألف من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت. يتم االعتراف بالضمانات 
المالية مبدئيًا في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة، ويتم إدراج األقساط المستلمة ضمن »المطلوبات األخرى«. الحقًا لالعتراف المبدئي، 
يتم قياس التزام المجموعة حسب كل ضمان بقيمة القسط المطفأ أو أفضل قيمة يتم تقديرها للمصروفات الالزمة لتسوية أي التزام مالي 

ينشأ نتيجة للضمان، أيهما أكبر.

االعتراف  ويتم  هذا  االئتمان«.  خسائر  »مخصص  ضمن  الموحد  الدخل  بيان  ضمن  المالية  بالضمانات  المتعلق  االلتزام  في  زيادة  أي  إدراج  يتم 
بالقسط المستلم ضمن بيان الدخل الموحد ضمن »صافي إيرادات الرسوم والعموالت« بأقساط متساوية على مدى فترة الضمان.

عقود اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ المؤجر بموجبها بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية على أنها عقود إيجار تشغيلية. ويتم 
بأقساط متساوية على مدى فترة عقد  الموحد  الدخل  بيان  التشغيلية كمصروفات في  اإليجار  المدفوعة بموجب عقود  بالمبالغ  االعتراف 

اإليجار.

المشتقات
تقوم المجموعة بالدخول في أدوات مالية مشتقة بما في ذلك العقود اآلجلة والمستقبلية وعقود األسعار اآلجلة وعقود المقايضة والخيارات 
االعتيادية  األعمال  المبدئي في سياق  االعتراف  للمشتقات عند  العادلة  القيمة  تتمثل  المال.  رأس  الفائدة وأسواق  األجنبية وأسعار  بالعمالت 
بسعر المعاملة. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم بيان األدوات المالية المشتقة بالقيم العادلة. يتم إدراج المشتقات ذات القيم السوقية اإليجابية 
)أرباح غير محققة( ضمن الموجودات األخرى، بينما يتم إدراج المشتقات ذات القيم السوقية السالبة )خسائر غير محققة( ضمن المطلوبات 

األخرى في بيان المركز المالي.

اإليرادات  ضمن  إدراجها  يتم  أخرى  تجارية  مراكز  لتسوية  أو  للمتاجرة  بها  المحتفظ  للمشتقات  العادلة  القيم  على  تطرأ  التي  التغيرات  إن 
)المصروفات( التشغيلية األخرى في بيان الدخل الموحد.

عند التصنيف المبدئي للتحوط، تقوم المجموعة بإجراء توثيق رسمي للعالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوط بشأنها، بما في ذلك أهداف 
تقوم  التحوط.  عالقة  فاعلية  لتقييم  استخدامها  سيتم  التي  الطريقة  وكذلك  التحوط،  إجراءات  تطبيق  في  المخاطر  إدارة  واستراتيجيات 
الفاعلية«  التحوط »عالية  المتوقع أن تكون أدوات  التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من  المجموعة بإجراء تقييم عند بدء عالقة 
في تسوية التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المعنية المتحوط بشأنها خالل الفترة التي تم فيها تصنيف 

التحوط، أو ما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تحوط على حدة تتراوح ما بين 80 - 125 ٪.

ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات ضمن فئتين: )أ( تحوطات القيمة العادلة للتحوط من مخاطر التغيرات في القيمة العادلة 
للموجودات أو المطلوبات المعترف بها؛ و )ب( تحوطات التدفقات النقدية للتحوط من مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى 

مخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو معامالت متوقعة.
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المشتقات )تابع(
إن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة التي ُثبت بأنها عالية الفاعلية فيما يتعلق بالمخاطر 
أو  للموجودات  العادلة  القيمة  المصاحبة في  التغيرات  التشغيلية األخرى مع  )المصروفات(  اإليرادات/  إدراجها ضمن  المتحوط بشأنها، يتم 

المطلوبات المتحوط بشأنها والمنسوبة للمخاطر المتحوط بشأنها.

يتعلق  فيما  الفاعلية  عالية  بأنها  ُثبت  التي  النقدية  للتدفقات  كتحوطات  والمؤهلة  المصنفة  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  إن 
االعتراف  يتم  بينما  العادلة«،  القيمة  في  متراكمة  »كتغيرات  األخرى  الشاملة  اإليرادات  ضمن  بها  االعتراف  يتم  بشأنها،  المتحوط  بالمخاطر 
بالجزء غير الفعال في بيان الدخل الموحد. إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن التحوطات للتدفقات النقدية المعترف بها مبدئيًا ضمن اإليرادات 
الشاملة األخرى، يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد في الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المتحوط بشأنها على اإليرادات. حيثما يتم االعتراف 
بالموجودات والمطلوبات كنتيجة للمعاملة المتحوط بشأنها، فإن األرباح أو الخسائر المرتبطة بها والتي تم االعتراف بها مبدئيًا ضمن اإليرادات 

الشاملة األخرى، يتم إدراجها عند القياس المبدئي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

أنها عالية  ُثبت  المصنفة والمؤهلة كصافي تحوطات االستثمارات والتي  المشتقة  أو غير  المشتقة  العادلة لألدوات  القيمة  التغيرات في  إن 
الفعالية فيما يتعلق بالمخاطر المتحوط بشأنها، يتم احتسابها بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية.

يتم إيقاف محاسبة التحوط عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها أو انتهائها أو يتم استخدامها، أو عندما تصبح غير مستوفية 
لشروط محاسبة التحوط، وعند إيقاف محاسبة التحوط:

بالمخاطر  المتعلقة  الدفترية  القيمة  في  تعديل  أي  فإن  لفائدة،  الخاضعة  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  تحوطات  حالة  في   •
المتحوط بشأنها يتم إطفاؤه في بيان الدخل الموحد على مدى الفترة المتبقية لالستحقاق.

الشاملة  اإليرادات  في  بها  المعترف  التحوط  أداة  من  متراكمة  خسائر  أو  أرباح  أية  فإن  النقدية،  التدفقات  تحوطات  حالة  في   •
األخرى يتم اإلبقاء عليها على أنها »تغيرات متراكمة في القيمة العادلة«، حتى حدوث المعاملة المتوقعة. في حال حدوث تلك 
المعاملة، فإن األرباح أو الخسائر المتبقية في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد أو 
يتم إدراجها في القياس المبدئي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، حيثما يكون مناسبًا. عندما ال يكون من المتوقع 
حدوث معاملة التحوط، فإن صافي األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة يتم 

تحويلها إلى بيان الدخل الموحد.

عند تقديم تحوطات اقتصادية فعالة وفقًا إلدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة ومركز إدارة المخاطر، تكون بعض معامالت 
أنها  على  احتسابها  يتم  ولذلك   ،39 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  في  المحددة  للقواعد  وفقًا  التحوط  لمحاسبة  مؤهلة  غير  المشتقات 

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة ويتم اإلفصاح عن أرباح وخسائر القيمة العادلة ذات الصلة في اإليرادات )المصروفات( التشغيلية األخرى.

يتم التعامل مع المشتقات الكامنة في األدوات المالية األخرى كمشتقات منفصلة عندما تكون سماتها االقتصادية والمخاطر ذات الصلة 
الموحد. يتم قياس هذه  الدخل  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  الرئيسي مسجل  العقد  الرئيسي وال يكون  بالعقد  مترابطة بشكل موثوق 

المشتقات الكامنة بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الموحد. 

انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استرداد قيمتها
من  مجموعة  أو  المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  تقرير  كل  تاريخ  في  المجموعة  تقوم 
الموجودات المالية. ُتعتبر الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية أنها تعرضت النخفاض في القيمة، وذلك فقط عندما يكون 
خسارة«(  »حدث  )وقوع  الموجودات  بتلك  المبدئي  االعتراف  عقب  أكثر  أو  حدث  لوقوع  كنتيجة  القيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك 
ويكون لحدث )أحداث( الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية التي 

يمكن تقديرها بصورة موثوقة.

واحتمال  حادة،  مالية  أزمة  يواجهون  المقترضين  من  مجموعة  أو  المقترض  بأن  ُتفيد  مؤشرات  القيمة  انخفاض  على  الدليل  يتضمن  قد 
تعرضهم لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى أو تعثر أو عجز عن سداد الفوائد أو المبالغ األصلية، وعندما تشير البيانات الملحوظة إلى وقوع 
انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المبالغ متأخرة السداد أو الظروف االقتصادية المصاحبة 

لحاالت التعثر عن السداد.
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استرداد قيمتها )تابع(

الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة   )1(
والسلفيات  والقروض  بنوك،  من  المستحقة  المبالغ  )مثل  المطفأة  بالتكلفة  المسجلة  المالية  الموجودات  بتقييم  أواًل  المجموعة  تقوم 
قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  مما  للتحقق  فردية  بصورة  لالستحقاق(  بها  المحتفظ  واالستثمارات  للعمالء  المقدمة 
التي ال ُتعتبر هامة في حالتها الفردية. في  المالية  التي ُتعتبر هامة في حالتها الفردية، أو بصورة جماعية للموجودات  المالية  الموجودات 
حال خلصت المجموعة إلى عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية في حالتها الفردية، تقوم بإدراج الموجودات 
في مجموعة من الموجودات المالية التي تنطوي على سمات مخاطر ائتمان مماثلة، ومن ثم تقوم بتقييمها بصورة جماعية للتحقق من 
تعرضها النخفاض القيمة. إن الموجودات التي تم تقييمها بصورة فردية للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة والتي تم، أو يستمر االعتراف 

بخسائر انخفاض قيمتها، ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي لتحديد تعرضها النخفاض القيمة.

في حال وجود دليل موضوعي على تكبد خسائر انخفاض القيمة، يتم قياس قيمة الخسائر على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات 
يتم  بعد(.  تكبدها  يتم  لم  التي  المتوقعة  المستقبلية  االئتمان  خسائر  )باستثناء  المقدرة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة 
تخفيض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب أحد المخصصات ويتم االعتراف بقيمة الخسائر ضمن بيان الدخل الموحد. 
يستمر استحقاق إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية التي تم تخفيضها، ويتم احتسابها وفقًا لمعدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات 
القروض  شطب  يتم  الفائدة«.  »إيرادات  من  كجزء  الفائدة  إيرادات  تسجيل  يتم  القيمة.  انخفاض  خسائر  قياس  لغرض  المستقبلية  النقدية 
والمخصص المرتبط بها في حال عدم وجود أي تصور معقول يشير إلى إمكانية استردادها في المستقبل، وقد تم استرداد كافة الضمانات 
أو تحويلها إلى المجموعة. في حال زادت أو تقلصت خسائر انخفاض القيمة المقدرة في أي سنة الحقة نتيجة لوقوع حدث عقب االعتراف 
بخسائر انخفاض القيمة، يتم زيادة أو تقليص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقًا من خالل تعديل حساب المخصص. في حال استرداد 

أي شطب مستقبلي في واقت الحق، يتم إدراج قيمة االسترداد ضمن »مخصص خسائر االئتمان«.

يتم تخفيض القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وفقًا لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية. في حال وجود 
معدل فائدة متغير للقرض، يكون معدل الخصم المستخدم لقياس خسائر انخفاض القيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي. إن احتساب 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألدوات المالية الخاضعة لرهن يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن حجز الرهن 

ناقصًا تكاليف الحصول على الضمان وبيعه، سواء كان حجز الرهن مرجحًا أم ال.

الداخلي  االئتماني  التصنيف  نظام  أساس  على  المالية  الموجودات  تجميع  يتم  جماعي،  بشكل  القيمة  انخفاض  خسائر  تقييم  لغرض 
للمجموعة الذي يعتمد على سمات مخاطر االئتمان مثل نوع الموجودات ومجال العمل والموقع الجغرافي، ونوع الضمان، وحالة المبالغ 

متأخرة السداد وعوامل أخرى ذات عالقة.

إن التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات المالية للمجموعة والتي خضعت الختبار انخفاض القيمة الجماعي يتم تقديرها استنادًا إلى 
تاريخ الخسائر السابقة للموجودات التي تنطوي على سمات مخاطر ائتمان مماثلة لتلك الموجودة لدى المجموعة. يتم تعديل تاريخ الخسائر 
السابقة وفقًا للمعطيات الملحوظة حاليًا لتعكس تأثيرات الظروف الراهنة التي ترتكز عليها تاريخ الخسائر السابقة، وإلزالة تأثيرات الظروف في 
الفترة السابقة والتي ال تتواجد حاليًا. إن تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية تعكس وتتوافق من حيث التوجه مع التغيرات 
المدفوعات  وبيان  السلع  وأسعار  العقارات  وأسعار  البطالة  معدالت  في  التغيرات  )مثل  ألخرى  سنة  من  الصلة  ذات  الملحوظة  البيانات  في 
والعوامل األخرى التي تشير إلى الخسائر المتكبدة في المجموعة وحجمها(. تتم مراجعة المنهج المتبع واالفتراضات المستخدمة لتقدير 

التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من الفروق بين الخسائر المقدرة والخسائر الفعلية.

مخصص  وتحليل  المطفأة  بالتكلفة  المسجلة  المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  خسائر  حول  التفاصيل  من  لمزيد   7 اإليضاح  أيضًا  راجع 
انخفاض قيمة مخصص القروض والسلفيات.

االستثمارات المالية المتاحة للبيع   )2(
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة 

استثمار ما أو مجموعة من االستثمارات.

إن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع يتضمن انخفاض حاد أو متواصل في 
قيمتها العادلة عن تكلفتها. يتم تقييم »االنخفاض الحاد« من حيث التكلفة األصلية لالستثمار، بينما يتم تقييم »االنخفاض المتواصل« من 
فإن  القيمة،  انخفاض  على  دليل  هناك  يكون  عندما  األصلية.  تكلفته  عن  لالستثمار  العادلة  القيمة  فيها  انخفضت  التي  الفترة  مدى  حيث 
الخسائر المتراكمة - التي يتم قياسها على أنها الفرق بين تكاليف االستحواذ والقيمة العادلة الحالية، ناقصًا خسائر انخفاض قيمة االستثمار 
الموحد. ال يتم  الدخل  بيان  الشاملة األخرى واالعتراف بها ضمن  اإليرادات  الموحد - يتم حذفها من  الدخل  بيان  المعترف بها سابقًا ضمن 
قيمتها  في  بالزيادات  االعتراف  مباشرة  ويتم  الموحد؛  الدخل  بيان  خالل  من  الملكية  حقوق  في  االستثمارات  قيمة  انخفاض  خسائر  عكس 

العادلة بعد انخفاض القيمة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
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االستثمارات المالية المتاحة للبيع )تابع(  )2(
في حال سندات الدين المصنفة على أنها متاحة للبيع، يتم تقييمها للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة استنادًا إلى نفس المعايير التي تم 
تسجيل الموجودات المالية على أساسها بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن القيمة المسجلة مقابل انخفاض القيمة تمثل الخسائر المتراكمة 
التي تم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصًا خسائر انخفاض قيمة االستثمار المعترف بها سابقًا في 

بيان الدخل الموحد.

يستمر استحقاق إيرادات الفائدة المستقبلية على أساس القيمة الدفترية التي تم تخفيضها للموجودات، وذلك باستخدام معدل الفائدة 
إيرادات  من  كجزء  الفائدة  إيرادات  تسجيل  يتم  القيمة.  انخفاض  خسائر  قياس  لغرض  المستقبلية  النقدية  التدفقات  لخصم  المستخدم 
التمويل. في حال زادت القيمة العادلة لسندات الدين في أي سنة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذه الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع عقب 

االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان الدخل الموحد.

القروض المعاد التفاوض بشأنها  )3(
تحرص المجموعة، حيثما يكون مناسبًا، على إعادة هيكلة القروض عوضًا عن االستحواذ على ضمانات، األمر الذي قد يتطلب تمديد ترتيبات 
بصورة  اإلدارة  تقوم  السداد.  متأخر  غير  القرض  ُيصبح  الشروط،  على  التفاوض  إعادة  بمجرد  للقروض.  جديدة  شروط  على  واالتفاق  الدفعات 
مستمرة بمراجعة القروض التي تمت إعادة التفاوض بشأنها لضمان استيفاء كافة المعايير وأن يكون من المرجح سداد الدفعات المستقبلية. 

يستمر إجراء اختبارات انخفاض القيمة للقروض بشكل فردي وجماعي، ويتم احتسابها باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
في  النخفاض  الموجودات  أحد  تعرض  احتمالية  على  مؤشر  أي  هناك  كان  إذا  مما  للتحقق  تقييم  بإجراء  تقرير  كل  بتاريخ  المجموعة  تقوم 
القيمة. في حال وجود هذا المؤشر، أو عندما يتطلب إجراء اختبار انخفاض القيمة بشكل سنوي للموجودات، تقوم المجموع بتقدير قيمة 
ناقصًا  للنقد  المنتجة  الوحدات  أو  للموجودات  العادلة  بالقيمة  لالسترداد  القابلة  الموجودات  قيمة  تتمثل  لالسترداد.  القابلة  الموجودات 
تكاليف البيع والقيمة من االستخدام، أيهما أكبر. ُتعتبر الموجودات المالية أنها تعرضت النخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية 

للموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، وعندئِذ يتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

عند تقدير القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم تعكس 
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة للموجودات. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، يتم استخدام 

نموذج تقييم مناسب. يتم دعم هذه االحتسابات من خالل طرق تقييم متعددة أو من خالل المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة.

يتم بتاريخ كل تقرير إجراء تقييم للموجودات باستثناء الشهرة التجارية للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة 
المعترف بها سابقًا قد تقلصت أو لم تعد موجودة. في حال وجود هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة السترداد الموجودات 
االفتراضات  في  تغيير  هناك  يكون  عندما  فقط  وذلك  سابقًا،  بها  المعترف  القيمة  انخفاض  خسائر  عكس  يتم  للنقد.  المنتجة  الوحدات  أو 
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة السترداد الموجودات منذ أخر اعتراف بخسائر انخفاض القيمة. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى 
المدى الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها القابلة لالسترداد، وال تتجاوز فيه القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها 
بيان  في  بالعكس  االعتراف  يتم  سابقة.  سنوات  في  الموجودات  لهذه  قيمة  انخفاض  بخسائر  االعتراف  يتم  لم  ما  االستهالك،  خصم  بعد 

الدخل الموحد.

احتساب تاريخ المتاجرة والسداد
للطرف  الموجودات  تسليم  فيه  يتم  الذي  السداد  بتاريخ  االعتيادية«  »بالطريقة  المالية  الموجودات  ومبيعات  مشتريات  بكافة  االعتراف  يتم 
المقابل. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق االعتيادية تمثل مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة 

زمنية محددة حسب النظام أو العرف المتبع في السوق. 

الموجودات االئتمانية
إن الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة أو بصفة ائتمانية ال يتم التعامل معها على أنها موجودات خاصة بالمجموعة. وعليه لم يتم 

إدراجها ضمن هذه البيانات المالية.
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في 31 ديسمبر 2015 

السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي القيمة في بيان المركز المالي فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني 
الموجودات  تحصيل  أو  القيمة  صافي  أساس  على  التسوية  إجراء  في  إما  الرغبة  لديها  ويكون  بها  المعترف  المبالغ  بمقاصة  للتطبيق  قابل 
وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة. وال ُتشكل هذه العملية اتفاقيات تسوية رئيسية بشكل عام، هذا ويتم بيان إدراج الموجودات والمطلوبات 

ذات الصلة بالقيمة اإلجمالية في بيان المركز المالي.

العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية 
بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقًا لمتوسط أسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن 

التحويل ضمن بيان الدخل الموحد.

التقارير حسب القطاع
للشركات  المصرفية  والخدمات  لألفراد،  المصرفية  الخدمات  التالية:  التشغيلية  القطاعات  على  المجموعة  قطاعات  حسب  التقارير  ترتكز 

وخدمات أخرى.

توزيعات أرباح األسهم العادية
البنك. يتم  الملكية بمجرد اعتمادها من قبل مساهمي  العادية كالتزام، ويتم اقتطاعها من حقوق  أرباح األسهم  بتوزيعات  يتم االعتراف 
اقتطاع توزيعات األرباح المرحلية من حقوق الملكية عند إعالنها، وال يكون للبنك حرية التصرف فيها بعد ذلك. إن توزيعات األرباح السنوية التي 

تم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز المالي يتم اإلفصاح عنها كحدث الحق لتاريخ بيان المركز المالي.

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها حتى األن
هناك عدد من المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تفعيلها حتى األن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، ولم يتم تطبيقها بشكل 

مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة التي من الممكن أن يكون لها صلة بالمجموعة:

يسرى على الفترات السنوية العنوانالمعيار
التي تبدأ في أو بعد

1 يناير 2018األدوات الماليةالمعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية

1 يناير 2017اإليرادات من العقود مع عمالء المعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية

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

إيرادات الفائدة  4

20152014

ألف درهمألف درهم

1.108.1501.129.472الفائدة على القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

13.47817.501الفائدة على معامالت سوق المال والمعامالت فيما بين البنوك

95.20586.869الفائدة على االستثمار

1.216.8331.233.842
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مصروفات الفائدة  5

20152014

ألف درهمألف درهم

160.246160.060الفائدة على ودائع العمالء

69.36764.393الفائدة على المعامالت فيما بين البنوك

229.613224.453

اإليرادات التشغيلية األخرى  6

20152014

ألف درهمألف درهم

29.70229.903النفقات المستردة من العمالء

5.8505.868اإليرادات من المتحصالت

11.080119.739إيرادات أخرى

46.632155.510

القروض والسلفيات  7
20152014

ألف درهمألف درهم

تتألف محفظة القروض والسلفيات مما يلي:

)أ( حسب النوع

1.548.2081.710.574السحوبات على المكشوف

12.286.12512.281.060القروض )متوسطة وقصيرة األجل(*

1.640.2253.021.368القروض مقابل إيصاالت أمانة

763.7341.126.288كمبياالت مخصومة

95.681103.507سلفيات نقدية أخرى

156.683223.637كمبياالت مسحوبة بموجب خطابات اعتماد

16.490.65618.466.434إجمالي قيمة القروض والسلفيات

)500.843()786.480(ناقصًا: مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات

)24.688()32.545(        الفائدة المعلقة

15.671.63117.940.903صافي القروض والسلفيات

* تتضمن قروض لألفراد بمبلغ 4.851.639.000 درهم )2014: 5.031.448.000 درهم(.
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القروض والسلفيات )تابع(  7

20152014

ألف درهمألف درهم

)ب( حسب القطاع االقتصادي

693.431501.730القطاع الحكومي والعام

2.887.2973.924.878التجارة

6.682.2727.745.709قروض شخصية )أفراد وشركات(

2.194.7232.468.254الصناعة

783.641686.943اإلنشاءات

1.390.7041.386.856الخدمات

1.374.4221.248.555المؤسسات المالية

481.895485.460المواصالت واالتصاالت

9.019-الزراعة

2.2719.030قطاعات أخرى

16.490.65618.466.434إجمالي قيمة القروض والسلفيات

يتم بيان القروض والسلفيات بعد خصم الفائدة المعلقة ومخصصات انخفاض القيمة. فيما يلي الحركات في الفائدة المعلقة والمخصصات:

20152014

الفائدة 
المعلقة

مـخصصات 
انخفاض 

القيمة
الفائدة 

المعلقة

مــــخصصات 
انخفاض 

القيمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

24.688500.84324.133263.802الرصيد في 1 يناير

58.430932.64920.123388.009فوائد معلقة/ مخصصات مرصودة خالل السنة

-)6.948()30.000()2.212(محررة خالل السنة

56.218902.64913.175388.009

)150.968()12.620()617.012()48.361(المبالغ المشطوبة خالل السنة

32.545786.48024.688500.843الرصيد في 31 ديسمبر

تعرضت  أنها  على  تحديدها  تم  التي  القروض  قيمة  إجمالي  درهم(   472.866.000  :2014( درهم   661.150.000 مبلغ  يمثل   ،2015 ديسمبر   31 في  كما 
النخفاض فردي في القيمة، قبل اقتطاع أية مخصصات مقدرة النخفاض فردي في القيمة، والتي ال تخضع لفائدة أو تم تعليق الفائدة عليها.

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

20152014

ألف درهمألف درهم

902.649388.009صافي انخفاض قيمة القروض والسلفيات

)13.934()14.858(المسترد عند شطب قروض معدومة

887.791374.075مخصص خسائر االئتمان
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القروض والسلفيات )تابع(  7

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

20152014

إجمالي 
التعرض 

للـمخاطر

الـــــــمخصص 
المحدد 

والفائدة 
المعلقة

إجمالي التعرض 
للـمخاطر

الــمخصص 
المحدد 

والفائدة 
الـمعلقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
حسب القطاع االقتصادي

292.405217.032243.272180.629تجارية
208.69271.803109.16445.611قروض شخصية )أفراد وشركات(

61.86541.7402.2362.236صناعية
85.33884.60979.34912.418إنشائية
10.7136.63738.84518.131خدمية

--2.137570المواصالت واالتصاالت
661.150422.391472.866259.025اإلجمالي

والتي تم تحديدها  الشركات واألفراد  للعمالء من  المقدمة  بالقروض  يتعلق  المجموعة فيما  به  الذي تحتفظ  للضمانات  العادلة  القيمة  إن 
على أنها تعرضت النخفاض فردي في القيمة كما في 31 ديسمبر 2015 بلغت 166.956.000 درهم )2014: 72.809.000 درهم(. يتألف الضمان من النقد 

واألوراق المالية وخطابات ضمان وعقارات.

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

الممتلكات والمعدات  8

أراضي ومباني 
تملك حر

السيارات 
والتحسينات 
على عقارات 

مستأجرة 
واألثاث 

والتركيبات 
والمعدات

أعمال رأسمالية 
اإلجماليقيد اإلنجاز

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
التكلفة أو التقييم:

281.826217.04614.443513.315في 1 يناير 2015
154.20417.75639.264211.224اإلضافات

-)9.113(9.113-التحويالت
)2.327(-)2.327(-االستبعادات

436.030241.58844.594722.212في 31 ديسمبر 2015

االستهالك:
104.200-5.25398.947في 1 يناير 2015

31.465-3.86627.599المحمل على السنة
----التحويل

)1.171(-)1.171(-االستبعادات
134.494-9.119125.375في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية:
426.911116.21344.594587.718في 31 ديسمبر 2015
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الممتلكات والمعدات )تابع(  8

أراضي ومباني 
تملك حر

السيارات 
والتحسينات على 
عقارات مستأجرة 

واألثاث والتركيبات 
والمعدات

أعمال رأسمالية 
اإلجماليقيد اإلنجاز

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة أو التقييم:

96.342188.5725.249290.163في 1 يناير 2014

190.98915.26217.080223.331اإلضافات

-)7.886(13.391)5.505(التحويالت

)179(-)179(-االستبعادات

281.826217.04614.443513.315في 31 ديسمبر 2014

االستهالك:

77.871-1.57676.295في 1 يناير 2014

26.508-3.89922.609المحمل على السنة

--222)222(التحويل

)179(-)179(-االستبعادات

104.200-5.25398.947في 31 ديسمبر 2014

صافي القيمة الدفترية:

276.573118.09914.443409.115في 31 ديسمبر 2014

بلغت تكلفة أراضي التملك الحر المدرجة أعاله 338.368.000 درهم )2014: 189.403.000 درهم(.

وأثاث  مستأجرة  عقارات  على  تحسينات  لشراء  المتكبدة  بالمصروفات  المتعلقة  اإلنجاز  قيد  الرأسمالية  األعمال  إلى  اإلضافات  إن   ،2015 خالل 
 :2014( درهم   9.113.000 مبلغ  تحويل  تم  الصلة،  ذات  المشروعات  إنجاز  عقب  درهم(.   17.080.000  :2014( درهم   39.264.000 بلغت  ومعدات  وتركيبات 

7.886.000 درهم( إلى بند » السيارات والتحسينات على عقارات مستأجرة واألثاث والتركيبات والمعدات«.
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في 31 ديسمبر 2015 

ربحية السهم  9

ترتكز ربحية السهم األساسية على األرباح المنسوبة إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة، والتي يتم 
احتسابها على النحو التالي:

20152014

صافي )خسائر(/ أرباح السنة بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
594.608.000 درهم)166.147.000 درهم(البالغة ال شيء )2014: 10.800.000 درهم(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية: 

1.145.861.472996.401.280أسهم عادية بقيمة 1 درهم للسهم في بداية السنة

تأثير توزيعات أسهم بقيمة 0.15 درهم للسهم
149.460.192-البالغ قيمته 1 درهم للسهم والُمصدرة خالل 2014

تأثير توزيعات أسهم بقيمة 0.20 درهم للسهم
229.172.294229.172.294البالغ قيمته 1 درهم للسهم والُمصدرة خالل 2015

1.375.033.7661.375.033.766المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة بقيمة 1 درهم للسهم الواحد

0.43 درهم)0.12( درهمربحية السهم األساسية
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في 31 ديسمبر 2015 

ربحية السهم )تابع(  9

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة للسنة لتشمل تأثير توزيعات األسهم الُمصدرة خالل 2014 و2015 )راجع اإليضاح 18(.

إن قيمة ربحية السهم المخففة هي نفس قيمة ربحية السهم األساسية، وذلك نظرًا لعدم قيام البنك بإصدار أية أدوات من شأنها أن تؤثر 
على ربحية السهم عند استخدامها.

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  10

20152014

ألف درهمألف درهم

138.719124.190النقد في الصندوق

األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

1.115.301436.584حسابات المقاصة

-800.000شهادات إيداع المصرف المركزي

1.021.3321.249.784متطلبات االحتياطي

3.075.3521.810.558

متاحة  غير  األمريكي  والدوالر  اإلماراتي  بالدرهم  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  لدى  بها  المحتفظ  االحتياطي  متطلبات  إن 
لالستخدام لعمليات المجموعة اليومية وال يمكن سحبها بدون الحصول على موافقة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 
للبنوك أن  بتاريخ 24 سبتمبر 2008 يجيز بشكل مؤقت  4310/ 2008 الصادر  المتحدة من خالل تعميمه رقم  العربية  في حين أن مصرف اإلمارات 
تسحب على المكشوف من حساباتها الجارية )أ( حتى ما يعادل قيمة االحتياطيات بفائدة بواقع 3٪ فوق معدل الفائدة السائد التفاقيات 
السائد  الفائدة  معدل  فوق   ٪5 بواقع   بفائدة  االحتياطيات  عن  يزيد  بما  )ب(  و  المركزي،  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  لدى  الشراء  إعادة 
التفاقيات إعادة الشراء لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يتغير مستوى االحتياطي المطلوب كل شهر وفقًا لتوجيهات مصرف 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

المستحق من بنوك  11

يشتمل المستحق من بنوك على مبلغ 554.091.000 درهم )2014: 1.374.681.000 درهم( مودع لدى بنوك أجنبية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
تم االحتفاظ بمبلغ 64.910.000 درهم )2014: 43.990.000 درهم( كغطاء/كتأمين لمعامالت المشتقات.
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االستثمارات  12

20152014

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

اإلجماليغير مدرجةمدرجةاإلجماليغير مدرجةمدرجة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الدين:

محتفظ بها للمتاجرة

33.783-33.783---محلية

---33.783-33.783

المتاحة للبيع

2.321.684-2.253.8062.321.684-2.253.806محلية

118.654-295.854118.654-295.854خارجية

2.549.660-2.549.6602.440.338-2.440.338

2.474.121-2.549.6602.474.121-2.549.660إجمالي سندات الدين

حقوق الملكية:

المتاحة للبيع

9.614769.69012.3337612.409خارجية

9.614769.69012.3337612.409إجمالي حقوق الملكية

2.559.274762.559.3502.486.454762.486.530إجمالي االستثمارات

تشتمل المبالغ الواردة أعاله على أوراق مالية استثمارية بمبلغ 682.613.000 درهم )2014: 445.000.000( محتفظ بها بموجب اتفاقية إعادة شراء مع 
الجهات الُمقرضة.

لم تقم المجموعة بشراء أو االستثمار في أسهم شركات في 2015 )2014: ال شيء(. 

العقارات االستثمارية  13

من  تحويلها  تم  أو  عليها  االستحواذ  تم  التي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  داخل  والمباني  األراضي  على  االستثمارية  العقارات  تشتمل 
على  المجموعة  تستحوذ  لم   ،2015 خالل  المستقبل.  في  محدد  غير  الستخدام  أو  المستقبل  في  التطوير  لغرض  إما  والمعدات  الممتلكات 
31 ديسمبر 2015  العقارات في  العادلة لهذه  القيمة  2.544.000 درهم(. حصلت المجموعة على  )31 ديسمبر 2014:  أي عقارات استثمارية جديدة 
استنادًا إلى تقييمات السوق المفتوحة التي تم إجراؤها من قبل شركات تقييم مستقلة. إن صافي أرباح القيمة العادلة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2015 بلغ ال شيء )31 ديسمبر 2014: 42.248.000 درهم(. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، قامت المجموعة باستبعاد عقارين 
البيع  أرباح مجمعة من  7.800.000 درهم( مما ترتب عليه صافي  14.794.000 )31 ديسمبر 2014: عقار واحد بقيمة  استثماريين بقيمة مجمعة بلغت 

بمبلغ 1.089.000 درهم )31 ديسمبر 2014: 4.277.000 درهم( والذي تم إدراجه ضمن بيان الدخل الموحد.
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الموجودات األخرى  14

20152014

ألف درهمألف درهم

91.85076.989ذمم الفوائد المدينة

29.34337.241القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 21(

639.742808.630القبوالت 

66.25195.294المبالغ المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

827.1861.018.154

ودائع العمالء  15

20152014

ألف درهمألف درهم

11.548.82010.230.149ودائع ألجل وتحت الطلب

4.701.1837.880.146حسابات جارية

525.040608.002حسابات التوفير 

16.775.04318.718.297

القروض متوسطة األجل  16

فيما يلي الحركة في القروض متوسطة األجل خالل السنة:

20152014

ألف درهمألف درهم

2.019.6551.652.445الرصيد كما في 1 يناير 

1.028.344367.210إصدارات جديدة

-)734.450(مبالغ مسددة

2.313.5492.019.655الرصيد 

يتضمن الجدول التالي تفاصيل تتعلق باالستحقاق والعملة ومعدل الفائدة للقروض المصرفية متوسطة األجل:

20152014معدل الفائدةثابت/متغيرالعملةاالستحقاق

ألف درهمألف درهم

أسعار الفائدة السائدة بين بنوك متغيردوالر أمريكي2015
734.450-لندن + هامش

أسعار الفائدة السائدة بين بنوك متغيردوالر أمريكي2016
319.332918.075لندن + هامش

أسعار الفائدة السائدة بين بنوك متغيردوالر أمريكي2017
-1.057.780لندن + هامش

أسعار الفائدة السائدة بين بنوك متغيردوالر أمريكي2018
936.437367.130لندن + هامش

2.313.5492.019.655
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المطلوبات األخرى  17

20152014

ألف درهمألف درهم

76.90470.575ذمم فوائد دائنة

39.57058.589المخصصات المتعلقة بالموظفين

69.46265.429القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 21(

639.742808.630القبوالت

141.452209.535مطلوبات أخرى

967.1301.212.758

20152014

ألف درهمألف درهم

المخصصات المتعلقة بالموظفين

يتألف إجمالي التزام استحقاقات الموظفين من:

29.11534.732تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

10.45523.857التزامات أخرى

39.57058.589

يلي  فيما  الوافدين.  لموظفيها  الخدمة  نهاية  تعويضات  بتقديم  المجموعة  تقوم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  العمل  لقانون  وفقًا 
الحركات في االلتزام المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة:

20152014

ألف درهمألف درهم

34.73235.720االلتزام كما في 1 يناير

6.3845.977المصروفات المعترف بها في بيان الدخل الموحد

)6.965()12.001(تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة 

29.11534.732االلتزام كما في 31 ديسمبر
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رأس المال واالحتياطيات  18

رأس المال أ( 

يتألف رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 1.375.033.766 سهم )2014: 1.145.861.472 سهم( بقيمة 1 درهم للسهم الواحد. 

وافق المساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية بتاريخ 3 مارس 2015 على زيادة في رأس مال البنك إلى 1.375.033.766 درهم من 
خالل توزيعات أسهم بلغت 229.172.294 سهم بقيمة 1 درهم للسهم.

االحتياطي الخاص ب( 

وفقًا للمادة رقم 82 من القانون االتحادي رقم 10 لسنة 1980 حول المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم األعمال المصرفية، يتعين تحويل 
10٪ من صافي األرباح إلى االحتياطي الخاص غير القابل للتوزيع حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي 50٪ من رأس المال المدفوع.

االحتياطي القانوني ج( 

وفقًا للمادة رقم 192 من قانون الشركات التجارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( لسنة 1984 )وتعديالته(، والنظام األساسي للبنك، 
يتعين تحويل 10٪ من صافي األرباح إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي 50٪ من رأس المال المدفوع.

االحتياطي العام د( 

يجوز استخدام االحتياطي العام ألي غرض يتم تحديده بموجب قرار من قبل مساهمي البنك أثناء انعقاد الجمعية العمومية االعتيادية، بناًء 
على توصيات مجلس اإلدارة.

احتياطي إعادة التقييم هـ( 

يتم استخدام احتياطي إعادة التقييم لتسجيل الزيادات في القيمة العادلة لألراضي والمباني المملوكة تملك ُحر واالنخفاضات إلى المدى 
الذي ترتبط فيه تلك االنخفاضات بزيادة في نفس الموجودات المعترف بها سابقًا في اإليرادات الشاملة األخرى.

توزيعات األرباح و( 

0.10 درهم للسهم  أرباح بلغت 114.586.147 درهم بواقع  أرباح نقدية بقيمة ال شيء )2014: توزيعات نقدية  اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات 
البالغ قيمته 1 درهم( باإلضافة إلى توزيعات أسهم بقيمة ال شيء )2014: بلغت 229.172.294 درهم بواقع 0.20 درهم للسهم البالغ قيمته

 1 درهم(. تخضع هذه التوزيعات لموافقة الجهة المنظمة والمساهمين أثناء انعقاد الجمعية العمومية السنوية في مارس 2016.

التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  19

20152014

ألف درهمألف درهم
)51.875()66.893(في 1 يناير 

)15.848()45.673(صافي الخسائر غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع
2.7003.602االستثمارات المتاحة للبيع - الٌمعاد تصنيفها إلى بيان الدخل 

)2.772(-عكس أرباح من تسوية تحوطات التدفقات النقدية
)66.893()109.866(في 31 ديسمبر
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معامالت األطراف ذات العالقة  20

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بتنفيذ معامالت مع األطراف ذات العالقة المتمثلة في المساهمين المالكين لحصة جوهرية 
من أسهم الملكية في المجموعة، وكافة أعضاء مجلس إدارة المجموعة، والشركات التي يمتلك هؤالء المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة 

حصة جوهرية فيها، وموظفي اإلدارة الرئيسيين. فيما يلي األرصدة الهامة القائمة كما في 31 ديسمبر:

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

موظفي   اإلدارة   الرئيسيين   في   المجموعة : 
15٫89319,619القروض   والسلفيات

28٫03542,389ودائع   العمالء

المساهمين : 
3٫1822,609المستحق   من   بنوك

1٫7523,575المستحق   إلى   البنوك

141٫703141,695قروض   متوسطة   األجل

أعضاء   مجلس   اإلدارة : 
3٫24155,774القروض   والسلفيات

37٫06514,459ودائع   العمالء

4545االلتزامات   والمطلوبات   الطارئة

منشآت   أخرى   ذات   عالقة : 
248٫611350,670القروض   والسلفيات

9٫33612,024االستثمارات

111٫96566,492المستحق   من   بنوك

-12المستحق إلى بنوك

308٫659224,843ودائع   العمالء

297٫791342,519االلتزامات   والمطلوبات   الطارئة

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات العالقة وموظفي اإلدارة 
الرئيسيين

4٫2311,350إيرادات   الفائدة   المستحقة

1٫066895مصروفات   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:

20152014

ألف درهمألف درهم

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات العالقة وموظفي اإلدارة 
الرئيسيين

12.74421.203إيرادات الفائدة 

4.2364.735مصروفات الفائدة 

-644إيرادات أخرى

2.6457.133أتعاب إدارية

10.800-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تنشأ األرصدة القائمة الواردة أعاله في سياق األعمال االعتيادية لألعمال. يتم تحميل الفائدة على/ من األطراف ذات العالقة وفقًا للمعدالت 
التجارية االعتيادية. ال تخضع األرصدة القائمة في نهاية السنة لضمانات. لم يتم تقديم أو استالم أية ضمانات مقابل أي من الذمم المدينة 
أو الدائنة لألطراف ذات العالقة. فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، لم تقم المجموعة برصد أية مخصصات للديون المشكوك 

في تحصيلها فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة )2014: ال شيء(.

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

20152014

ألف درهمألف درهم

31.58826.117امتيازات قصيرة األجل

2.8041.639تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

34.39227.756إجمالي التعويضات كما في 31 ديسمبر

20152014

2623عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين

قامت المجموعة باستئجار مكاتب في عدة بنايات مملوكة من قبل طرف ذي عالقة. بلغت قيمة اإليجارات العقارية والمصروفات المرتبطة 
بها للسنة 2.355.000 درهم )2014: 2.281.000 درهم(. يتم التفاوض بشأن القيم اإليجارية كل سنة وفقًا لألسعار السائدة في السوق.

األدوات المشتقة           21

تقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، بالدخول في العديد من مختلف أنواع المعامالت التي تنطوي على أدوات مالية مشتقة. تتمثل 
األداة المالية المشتقة بعقد مالي بين طرفين حيث تعتمد الدفعات على الحركات في سعر أداة مالية أو أكثر من األدوات المالية ذات الصلة أو 

السعر المرجعي أو مؤشر األسعار. تتضمن األدوات المالية المشتقة العقود اآلجلة والمستقبلية وعقود المقايضة وعقود الخيارات.

التالي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة التي تم تسجيلها كموجودات ومطلوبات مع قيمها االسمية. تتمثل القيمة  يوضح الجدول 
االسمية في قيمة الموجودات التابعة لألداة المشتقة أو السعر المرجعي أو مؤشر األسعار، وهو األساس الذي يرتكز عليه قياس التغيرات في 
قيمة المشتقات. ُتشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعتبر مؤشر على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

68 البنك العربي المتحد



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

في 31 ديسمبر 2015 

األدوات المشتقة )تابع(  21

في 31 ديسمبر 2015

الـــــقيم االســــمية حــــسب فترة 
االســتحقاق

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

القيمة 
االسمية

خالل 3 
أشهر

 12 - 3
شهرًا

 5 - 1
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

مشتقات محتفظ بها 
للمتاجرة:

-7.649.8902.621.4744.147.821880.595)25.171(27.092عقود صرف آجلة

عقود خيارات عمالت 
-734.460205.648264.406264.406)1.109(1.109أجنبية

عقود مقايضة أسعار 
-213.892--213.892)1.142(1.142الفائدة

29.343)27.422(8.598.2422.827.1224.412.2271.358.893-

المشتقات المحتفظ بها 
لتحوط القيمة العادلة:

عقود مقايضة أسعار 
36.723990.090--1.026.813)41.618(-الفائدة

مشتقات محتفظ بها
لتحوط التدفقات 

النقدية:

عقود مقايضة أسعار 
-183.615--183.615)422(-الفائدة

9.808.6702.827.1224.412.2271.579.231990.090)69.462(29.343اإلجمالي
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األدوات المشتقة )تابع(           21

في 31 ديسمبر 2014

الـــــقيم االســــمية حــــسب فترة االســتحقاق

القيمة 
العادلة 

الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

القيمة 
1 - 5 سنوات3 - 12 شهرًاخالل 3 أشهراالسمية

أكثر من 5 
سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 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(36.876أجنبية

37.241)36.892(6.392.0122.669.5721.195.4122.497.028-

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

7.328.2422.669.5721.195.4122.680.633752.625)65.429(37.241اإلجمالي

غالبًا ما تتضمن األدوات المشتقة في بداية نشاطها فقط وعود متبادلة بشأن تحويل جزء بسيط من الثمن أو عدم تحويل أي جزء. إال أن هذه 
األدوات عادًة ما تنطوي على نسبة مديونية عالية، كما أنها متقلبة بصورة كبيرة. إن أي حركة بسيطة نسبيًا في قيمة الموجودات أو السعر أو 

مؤشر األسعار المتعلق بالعقد الخاصة بالمشتقات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظًا على أرباح أو خسائر المجموعة.

قد تعرض األدوات المشتقة في السوق الموازية المجموعة إلى المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق لألوراق المالية والذي يتم من خالله 
غلق مركز مالي مفتوح.

يتم تسجيل األدوات المشتقة بالقيمة العادلة استنادًا إلى عروض األسعار الُمعلنة في سوق نشط أو األسعار المقدمة من أطراف مقابلة أو 
التقديرات  الفعلية مع مراعاة أفضل  السوق  اختبارها مقابل أسعار معامالت  التي تم  التقييم  باستخدام نماذج  التقييم  من خالل اساليب 

الموضوعة من قبل المجموعة حول مدخالت أكثر النماذج مالءمة )إيضاح 25(.
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األدوات المشتقة )تابع(  21

أنواع المنتجات المشتقة
العقود اآلجلة

تتمثل العقود اآلجلة باتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع أدوات مالية محددة بأسعار وتواريخ محددة في المستقبل. تتمثل العقود اآلجلة بعقود 
موضوعة حسب الغرض ويتم تناولها في السوق الموازية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من األطراف المقابلة في العقود اآلجلة.

عقود الخيارات
تتمثل عقود الخيارات باتفاقيات تعاقدية تمنح بموجبها المشتري الحق، وليس االلتزام، إما لشراء أو بيع مقدار محدد من األدوات المالية بسعر 

ثابت إما في تاريخ مستقبلي ثابت أو في أي وقت خالل إطار زمني محدد.

عقود الُمقايضة
اسمية  مبالغ  أساس  على  الوقت  بمرور  الدفعات  من  مجموعة  تبادل  بغرض  طرفين  بين  تتم  تعاقدية  باتفاقيات  الُمقايضة  عقود  تتمثل 
محددة تتعلق بالحركات في أحد مؤشرات األسعار المحددة ذات الصلة مثل معدالت الفائدة أو معدالت صرف العمالت األجنبية أو مؤشر 

حقوق الملكية.

أو سداد معدل  المجموعة من خاللها باستالم  المجموعة ومؤسسات مالية أخرى، حيث تقوم  بين  الفائدة بعقود  ترتبط مقايضات أسعار 
فائدة متغير مقابل سداد أو استالم معدل فائدة ثابت على التوالي. تتم عادًة تسوية الدفعات المتدفقة مقابل بعضها البعض حيث يدفع 

أحد األطراف الفرق للطرف األخر.

عقود  تسوية  تتم  ما  غالبًا  أخرى.  بعملة  محدد  مبلغ  وتستلم  واحدة  بعملة  محدد  مبلغ  بسداد  المجموعة  تقوم  العملة،  مقايضة  عند 
مقايضة العمالت بصورة إجمالية. 

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
على  وتقتصر  التعاقدية،  بالتزاماته  الوفاء  في  المقابل  الطرف  إخفاق  احتمال  من  المشتقة  المالية  باألدوات  المتعلقة  االئتمان  مخاطر  تنشأ 
مع  بالمجموعة  الخاصة  المشتقات  عقود  من   )٪71  :2014( تقريبًا   ٪95 إبرام  تم  المجموعة.  صالح  في  التي  لألدوات  الموجبة  العادلة  القيمة 

مؤسسات مالية أخرى.

الغرض من المشتقات
في سياق األعمال االعتيادية المرتبطة بتلبية احتياجات عمالء المجموعة، تكون المجموعة طرف في عقود صرف عمالت أجنبية آجلة وعقود 
الخيارات وعقود مقايضة أسعار الفائدة واتفاقيات أسعار آجلة. عالوة على ذلك، وكجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها، تستخدم المجموعة 
هذه األدوات المشتقة ألغراض التحوط من أجل تخفيض تعرضها للمخاطر الحالية والمتوقعة، ويتم تحقيق ذلك من خالل التحوط لمعامالت 

محددة وكذلك التحوط االستراتيجي مقابل تعرضات بيان المركز المالي بشكل عام.

الناتجة عن بعض االستثمارات والقروض ذات  النقدية  التدفقات  الفائدة للتحوط مقابل مخاطر  تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار 
بشأنها  المتحوط  البنود  تفاصيل  ذلك  في  بما  التحوط  وأهداف  لعالقة  رسمي  توثيق  إجراء  يتم  الحاالت،  هذه  في  متغيرة.  فائدة  معدالت 

وأدوات التحوط، ويتم احتساب المعامالت على أنها تحوطات للدفقات النقدية.

وحيث أن التحوط االستراتيجي غير مؤهل لمحاسبة تحوط محدد، فإن عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود الخيارات وعقود مقايضة 
أسعار الفائدة بخالف تلك الواردة أعاله، يتم احتسابها كأدوات تجارية.
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المطلوبات وااللتزامات الطارئة           22

االلتزامات المتعلقة باالئتمان
ُتلزمها بأداء دفعات باإلنابة عن عمالئها الذين يستوفون شروط العقد.  التعاقدية لخطابات االعتماد والضمانات لدى المجموعة  إن المبالغ 
تمثل المبالغ التعاقدية مخاطر االئتمان على أساس افتراض أن هذه المبالغ تم تقديمها بالكامل وأن الضمانات تم طلبها بالكامل عند عدم 
االلتزام بالسداد وأن أية ضمانات أو كفاالت أخرى ليس لها قيمة. في حين أن إجمالي المبالغ التعاقدية لاللتزامات ال يمثل بالضرورة متطلبات 

نقدية مستقبلية، حيث أن معظم هذه االلتزامات تنتهي صالحيتها أو يتم إلغاؤها دون تمويلها.

تمثل التزامات القروض االلتزامات التعاقدية لتقديم القروض، وعادًة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ انتهاء محددة أو شروط إلغاء أخرى. قد 
تنتهي صالحية هذه االلتزامات دون سحبها، وحيث أنه يتعين استوفاء شروط ما قبل السحب، فإن إجمالي المبالغ التعاقدية ال تمثل متطلبات 

نقدية مستقبلية.

فيما يلي االلتزامات المتعلقة باالئتمان لدى المجموعة:

20152014

ألف درهمألف درهمااللتزامات الطارئة

461.358777.624خطابات االعتماد

3.023.9753.225.904الضمانات 

3.485.3334.003.528

االرتباطات

2.784.6292.667.483ارتباطات قروض غير مسحوبة
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إدارة المخاطر  23
 

مقدمة         

تكمن المخاطر في كافة أنشطة المجموعة، بينما تتم إدارتها من خالل عمليات تحديد وقياس ومراقبة مستمرة، وتخضع لقيود المخاطر 
وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر ذات أهمية لضمان استمرارية ربحية المجموعة، كما أن أي فرد داخل المجموعة مسؤول عن تعرضات 

المخاطر في إطار مسؤولياته.

بدايتها  من  واإلجراءات  التشغيلية،  والمخاطر  السوق  والسيولة  االئتمان  مخاطر  ذلك  في  بما  المخاطر  أنواع  كافة  تشمل  المخاطر  إدارة  إن 
التنظيم  أنها تشمل  التقارير حول تعرضات المخاطر بصورة مستمرة. كما  الرقابة والمراجعة والصيانة وإعداد  إلى  وحتى االعتماد باإلضافة 
عالي المستوى واألدوار والمسؤوليات على مستوى اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية، والصالحيات واإلجراءات المتعلقة بإدارة 

المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وااللتزام ومهام التدقيق الداخلي.

تتم مراقبة هذه  العمل.  والتكنولوجيا ومجال  البيئة  التغيرات في  األعمال مثل  المخاطر ال تتضمن مخاطر  لمراقبة  المستقلة  اإلجراءات  إن 
التغيرات من خالل عملية التخطيط االستراتيجي للمجموعة.

هيكل إدارة المخاطر
إن مجلس اإلدارة مسؤول بشكل كامل عن تحديد ومراقبة المخاطر، في حين توجد جهات منفصلة مستقلة مسؤولة عن إدارة ومراقبة 

المخاطر.

لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
إن لجنة االئتمان المنبثقة عن المجلس مسؤولة عن وضع استراتيجية مخاطر االئتمان ومراقبة إجراءات االئتمان بشكل عام داخل المجموعة، 
عام،  بشكل  المحفظة  موجودات  جودة  وتحسين  فيها،  المرغوب  غير  المخاطر  تركزات  وتجنب  متنوعة،  بمحفظة  االحتفاظ  بغرض  وذلك 

وااللتزام بسياسات االئتمان والتوجيهات التنظيمية.

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
إن لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة مسؤولة عن مراقبة ومراجعة الترتيبات الرسمية المتعلقة بالتقارير المالية والتفصيلية للمجموعة 

واألنظمة الرقابية الداخلية وااللتزام وإجراءات التدقيق الداخلية والخارجية وتقديم تقارير بشأنها للمجلس.

لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة
إن لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة مسؤولة بشكل كامل عن وضع استراتيجية المخاطر وتطبيق المبادئ واألطر والسياسات لتعزيز 
اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة وفقًا ألفضل الممارسات والمعايير، ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، ضمان نظم رقابية 
فعالة ومراقبة إجمالي التعرضات للمخاطر )على سبيل المثال ال الحصر مخاطر االئتمان والسوق والسيولة والمخاطر التشغيلية والقانونية، 

إلخ...(.

مجموعة إدارة المخاطر
إن مجموعة إدارة المخاطر مسؤولة عن تطبيق واتباع اإلجراءات المتعلقة بالمخاطر، وذلك لضمان إجراءات رقابية مستقلة. تعمل مجموعة 
بيان المخاطر لدى المجموعة. تقوم مجموعة إدارة  التجارية لدعم أنشطتها باإلضافة إلى حماية  إدارة المخاطر عن كثب مع المؤسسات 
المخاطر بوضع آليات دقيقة لمتابعة ومراقبة المخاطر )اإلجراءات والنظم( لضمان التزام الموجودات والمحافظ بالشروط المتفق ومعايير 
السياسة الموضوعة. كما تقوم مجموعة إدارة المخاطر أيضًا بمراجعة وعرض كافة طلبات االئتمان وسياسة المخاطر وتقارير إدارة المحفظة 

على لجنة االئتمان ولجنة المخاطر التابعتين للمجلس.

خزينة المجموعة
أنها مسؤولة أيضًا  المالي للمجموعة بشكل عام، كما  المجموعة والهيكل  إدارة موجودات ومطلوبات  المجموعة مسؤولة عن  إن خزينة 

بصورة رئيسية عن إدارة عمليات التمويل ومخاطر السيولة لدى المجموعة.

التدقيق الداخلي
يقوم قسم التدقيق الداخلي بتدقيق عمليات إدارة المخاطر بشكل سنوي، حيث يقوم بمراجعة مدى كفاية اإلجراءات والتزام المجموعة 
بها. هذا ويقوم قسم التدقيق الداخلي بمناقشة نتائج كافة عمليات التقييم مع اإلدارة، ويقوم بتقديم التقارير حول النتائج والتوصيات إلى 

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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قياس المخاطر ونظم إعداد التقارير
تتم مراقبة المخاطر والتحكم فيها بشكل رئيسي بناًء على الحدود الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه الحدود استراتيجية األعمال 
وبيئة السوق لدى المجموعة باإلضافة إلى مستوى المخاطر الذي يمكن للمجموعة قبوله، مع التأكيد على مجاالت العمل المختارة. عالوة 
على ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة وقياس قدرتها على تحمل المخاطر بشكل عام فيما يتعلق بإجمالي التعرضات للمخاطر عبر مختلف 

أنواع المخاطر واألنشطة.

يتم فحص ومعالجة المعلومات التي تم تجميعها من كافة األعمال بغرض تحديد وتحليل المخاطر في مرحلة مبكرة. يتم عرض هذه 
التعرضات  إجمالي  التقرير  يتضمن  األقسام.  ورؤساء  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  المخاطر  ولجنة  اإلدارة  لمجلس  وتوضيحها  المعلومات 
لمخاطر االئتمان واالستثناءات الخاصة بالحدود الموضوعة ومعدالت السيولة والتغيرات في بيان المخاطر. تقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى 
مالءمة المخصص لخسائر االئتمان بصورة ربع سنوية. يتلقى المجلس تقرير شامل حول مخاطر االئتمان كل ثالثة أشهر، يهدف التقرير إلى 

تقديم كافة المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر االئتمان لدى المجموعة واتخاذ قرارات بشأنها.

يتم على كافة مستويات المجموعة إعداد تقارير موضوعة خصيصًا حول المخاطر، كما يتم تعميم هذه التقارير لضمان إطالع كافة أقسام 
المجموعة على أخر المعلومات التفصيلية والضرورية.

حول  المجموعة  بإدارة  الصلة  ذوي  األخرين  األعضاء  وكافة  المخاطر  إلدارة  العامة  واللجنة  التنفيذي  الرئيس  إلى  دوري  ملخص  تقديم  يتم 
كافة جوانب المخاطر التي تواجهها المجموعة، بما في ذلك االستفادة من الحدود الموضوعة واستثمارات الملكية والسيولة باإلضافة إلى 

أية تطورات أخرى حول المخاطر.

الحد من المخاطر
كجزء من أعمال إدارة المخاطر بشكل عام، تستخدم المجموعة األدوات المشتقة واألخرى إلدارة التعرضات الناتجة عن التغيرات في معدالت 

الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر حقوق الملكية ومخاطر االئتمان والتعرضات الناتجة عن المعامالت المتوقعة.

تستخدم المجموعة الضمانات بشكل فعال للحد من المخاطر االئتمانية التي تواجهها.

تركزات المخاطر
أو أنشطة ذات سمات  أو أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافية  المقابلة في أنشطة مماثلة  التركزات عندما يشترك عدد من األطراف  تنشأ 
أو السياسية  بالتغيرات في الظروف االقتصادية  تتأثر بشكل مماثل  التعاقدية  بااللتزامات  الوفاء  اقتصادية مماثلة قد تجعل قدرتهم على 
أو غيرها من الظروف األخرى. ُتشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على 

منطقة جغرافية محددة.

بغرض تجنب التركزات الزائدة للمخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات محددة تركز على االحتفاظ بمحفظة متنوعة، يتم 
وفقًا لذلك مراقبة وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان.
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مخاطر االئتمان

بتعهداته/  الوفاء  عن  المقابل  األطراف  أو  العمالء  أحد  عجز  حال  في  مالية  لخسائر  المجموعة  تعرض  مخاطر  في  االئتمان  مخاطر  تتمثل 
تتم  المجموعة.  بها  تقوم  أخرى  وأنشطة  والخزينة  التجاري  والتمويل  اإلقراض  من  أساسية  بصورة  المخاطر  تلك  وتنشأ  التعاقدية،  التزاماته 
إدارة  تنطوي  اإلقراض.  وإجراءات  وسياسات  صالحيات  بوضوح  ُتحدد  التي  االئتمانية  للسياسات  وفقًا  االئتمان  مخاطر  مراقبة  مستمرة  بصورة 

مخاطر االئتمان أيضًا على مراقبة تركزات المخاطر حسب قطاع العمل والموقع الجغرافي.

قامت المجموعة بوضع إجراءات لمراجعة جودة االئتمان بغرض التحديد الُمبكر للتغيرات المحتملة في الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة، 
بما في ذلك عمليات مراجعة منظمة للضمانات. يتم وضع حدود لألطراف المقابلة باستخدام نظام تصنيف مخاطر االئتمان، والذي ُيحدد 
تسمح  االئتمان  جودة  مراجعة  إجراءات  إن  منتظمة.  لمراجعة  المخاطر  تصنيف  يخضع  المقابلة.  األطراف  من  طرف  كل  لمخاطر  تصنيف 

للمجموعة تقييم الخسائر المحتملة كنتيجة للمخاطر التي تتعرض لها واتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها.

بيان  الطارئة. تم  وااللتزامات  المطلوبات  بما في ذلك  الموحد،  المالي  المركز  بيان  لبنود  االئتمان  أدناه أقصى تعرض لمخاطر  الجدول  يوضح 
أقصى تعرض قبل تأثير الحد من المخاطر من خالل استخدام التعزيزات االئتمانية واتفاقيات التسوية الرئيسية والضمانات.

أقصى تعرض أقصى تعرض 

20152014

ألف درهمألف درهمإيضاح

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
102.936.6331.686.368المركزي )باستثناء النقد في الصندوق(

11864.3861.933.231المستحق من بنوك

715.671.63117.940.903القروض والسلفيات )صافي من المخصصات(

122.549.6602.474.121االستثمارات 

14785.743944.903الموجودات األخرى )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدمًا(

22.808.05324.979.526اإلجمالي

22461.358777.624خطابات االعتماد

223.023.9753.225.904الضمانات

222.784.6292.667.483التزامات قروض غير مسحوبة

6.269.9626.671.011اإلجمالي

29.078.01531.650.537إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

حيثما تم قيد األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ الواردة أعاله ُتمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان، وليس أقصى تعرض قد ينشأ 
في المستقبل كنتيجة للتغيرات في القيم.
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لمزيد من التفاصيل بشأن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لكل فئة من فئات األدوات المالية، يرجى مراجعة اإليضاحات المحددة. تم أدناه 
مناقشة تأثير الضمانات واألساليب األخرى للحد من المخاطر.

تركزات المخاطر المتعلقة بأقصى تعرض لمخاطر االئتمان
االئتمان ألي  إن أقصى تعرض لمخاطر  العمل.  الجغرافي وقطاع  المقابل حسب اإلقليم  الطرف  العميل/  المخاطر من قبل  إدارة تركز  تتم 
عميل أو طرف مقابل كما في 31 ديسمبر 2015 بلغ 665.097.000 درهم )2014: 465.395.000 درهم( قبل احتساب الضمانات أو التعزيزات االئتمانية 

األخرى، وبلغ 665.097.000 درهم )2014: 465.395.000 درهم( بعد خصم هذه الضمانات.

وفقًا لألقاليم الجغرافية التالية، يمكن تحليل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لدى المجموعة، بعد رصد المخصصات وقبل األخذ باالعتبار أية 
ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى:

20152014

الموجودات

المطلوبات 
وااللتزامات 

الموجوداتالطارئة

المطلوبات 
وااللتزامات 

الطارئة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

21.062.1845.742.32022.910.7216.107.964اإلمارات العربية المتحدة

1.391.515174.4741.233.855194.266دول أخرى في الشرق األوسط

157.65278.868410.96285.030أوروبا

10.58650051.07038.148الواليات المتحدة األمريكية

186.116273.800372.918245.603دول أخرى على مستوى العالم

22.808.0536.269.96224.979.5266.671.011اإلجمالي

فيما يلي تحليل الموجودات المالية في بيان المركز المالي للمجموعة )باستثناء النقد في الصندوق( حسب قطاع العمل، بعد المخصصات 
وقبل احتساب أية ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى:

أقصى تعرضأقصى تعرض

20152014

ألف درهمألف درهم

5.712.9085.159.415الخدمات المالية

3.290.2914.327.047التجارة

2.380.6502.761.946الصناعة

2.851.6262.400.290القطاع الحكومي والقطاع العام

794.099739.610اإلنشاءات

1.912.9612.102.326خدمات أخرى

6.684.5438.014.423مجاالت أخرى

23.627.07825.505.057

)525.531()819.025(ناقصًا: مخصص انخفاض القيمة والفائدة المعلقة للقروض والسلفيات

22.808.05324.979.526
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الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
أنواع  قبول  بإمكانية  المتعلقة  التوجيهات  تطبيق  يتم  المقابل.  للطرف  االئتمان  مخاطر  تقييم  على  المطلوب  الضمان  ونوع  قيمة  ترتكز 
الضمانات ومعايير التقييم. تتمثل أنواع الضمانات الرئيسية التي يتم الحصول عليها في النقد واألوراق المالية وعائدات الممتلكات العقارية 

والسيارات واآلالت والماكينات والمخزون والذمم المدينة التجارية.

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

تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتقوم بطلب ضمانات إضافية وفقًا لالتفاقية المعنية، كما تقوم بمراقبة القيمة السوقية 
للضمانات التي تم الحصول عليها خالل مراجعتها الدورية للتسهيالت االئتمانية ومدى كفاية المخصص النخفاض القيمة.

تتضمن سياسة المجموعة استبعاد العقارات المستردة بطريقة منتظمة. يتم استخدام المتحصالت لتخفيض أو سداد المطالبات القائمة. ال 
تقوم المجموعة بصورة عامة بإشغال العقارات المستردة لالستخدام الُتجاري.

جودة االئتمان حسب فئة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإدارة جودة ائتمان الموجودات المالية باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. يوضح الجدول أدناه جودة االئتمان حسب 

فئة الموجودات لبعض البنود الرئيسية في بيان المركز المالي استنادًا إلى نظام التصنيف االئتماني لدى المجموعة.

غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة

مستوى 
عالي 

مستوى 
قياسي

دون 
المستوى 
القياسي

متأخرة السداد 
أو تعرضت 

النخفاض فردي 
اإلجماليفي القيمة

20152015201520152015

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

األرصدة لدى مصرف اإلمارات   العربية 
2.936.633---2.936.633المتحدة المركزي

864.386--190.876673.510المستحق من بنوك

3.455.92510.699.722668.2831.666.72616.490.656القروض والسلفيات )إجمالي(

2.549.660--2.176.815372.845االستثمارات

205.765547.42625.6196.933785.743الموجودات األخرى

8.966.01412.293.503693.9021.673.65923.627.078
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غير متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة

مستوى قياسيمستوى عالي 
دون المستوى 

القياسي

متأخرة السداد 
أو تعرضت 

النخفاض فردي 
اإلجماليفي القيمة

20142014201420142014

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

األرصدة لدى مصرف اإلمارات   
1.686.368---1.686.368العربية المتحدة المركزي

1.933.231--908.9711.024.260المستحق من بنوك

4.923.91111.960.467489.6621.092.39418.466.434القروض والسلفيات )إجمالي(

2.474.121--1.989.846484.275االستثمارات

944.903-152.679777.47414.750الموجودات األخرى

9.661.77514.246.476504.4121.092.39425.505.057

تشتمل القروض والسلفيات متأخرة السداد على القروض والسلفيات المتأخرة أليام قليلة. إن معظم القروض متأخرة السداد لم تتعرض 
النخفاض القيمة.

تحليل أعمار القروض متأخرة السداد ولم تتعرض النخفاض القيمة حسب الموجودات المالية داخل بيان المركز المالي

أقل من 
30 يوم

من 31 إلى 
60 يوم

من 61 إلى 90 
يوم

أكثر من 
اإلجمالي91 يوم

20152015201520152015

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

489.415217.765168.950129.4481.005.578القروض والسلفيات

20142014201420142014

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

414.03891.82945.28868.373619.528القروض والسلفيات

التي تحتفظ بها المجموعة في 31 ديسمبر 2015 مقابل قروض وسلفيات العمالء متأخرة السداد ولم تتعرض  القيمة العادلة للضمانات  إن 
النخفاض القيمة تغطي 51٪ تقريبًا )2014: 47٪( من الرصيد القائم.

78 البنك العربي المتحد



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

في 31 ديسمبر 2015 

إدارة المخاطر )تابع(  23
 

مخاطر االئتمان )تابع(         

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

20152014

ألف درهمألف درهم

708.554478.893القروض والسلفيات

مخاطر السيولة 

المتعلقة بمطلوباتها  بالتزاماتها  الوفاء  المجموعة عند  تواجهها  التي قد  الصعوبة  تنتج عن  التي قد  المخاطر  السيولة في  تتمثل مخاطر 
المالية التي تتم تسويتها من خالل الدفع نقدًا أو من خالل موجودات مالية أخرى. تنشأ مخاطر السيولة من احتمالية عدم قدرة المجموعة 
على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسداد عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة. للحد من مخاطر السيولة، قامت اإلدارة 
بترتيب مصادر تمويل متنوعة باإلضافة إلى قاعدة الودائع الرئيسية الخاصة بها كما قامت بإتباع سياسية يتم من خاللها إدارة الموجودات مع 
وضع السيولة بعين االعتبار، ومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة بصورة يومية. قامت المجموعة بوضع إجراءات رقابية داخلية 
وخطط للطوارئ إلدارة مخاطر السيولة. يتضمن ذلك تقييم للتدفقات النقدية المتوقعة ومدى توافر الضمانات عالية المستوى والتي يمكن 

استخدامها لضمان تمويل إضافي إذا لزم األمر.   

تحتفظ المجموعة بمحفظة من الموجودات الرائجة والمتنوعة التي يمكن تسييلها بسهولة في حال توقف غير متوقع للتدفقات النقدية. 
التزمت المجموعة أيضًا بحدود ائتمانية يمكن من خاللها الوفاء باحتياجات السيولة. عالوة على ذلك، تحتفظ المجموعة بوديعة قانونية لدى 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ُتعادل 14٪ من الودائع الحالية و 1٪ من الودائع ألجل. وفقًا لسياسة المجموعة، يتم تقييم وإدارة 
خاص.  بشكل  والمجموعة  عام  بشكل  بالسوق  المتعلقة  الهامة  العوامل  باالعتبار  األخذ  مع  متنوعة،  سيناريوهات  بموجب  السيولة  مركز 
إن االحتفاظ بالحدود التنظيمية لنسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة والموجودات السائلة المؤهلة إلى إجمالي نسب المطلوبات يعتبر من 
أهم العوامل التي تعكس ظروف السوق.  في 2015، أعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نسبة الموجودات السائلة المؤهلة وتم 
المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  لدى  واألرصدة  النقد  من  المؤهلة  السائلة  الموجودات  تتألف  السائلة.  الموجودات  نسبة  استبدال 

والودائع المصرفية قصيرة األجل وسندات الدين المؤهلة. فيما يلي النسب كما في نهاية السنة:

20152014

85.8٪81.0٪نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة

-18.7٪نسبة الموجودات السائلة المؤهلة

11.5٪-نسبة الموجودات المؤهلة

تؤكد المجموعة على أهمية الحسابات الجارية والودائع ألجل وحسابات التوفير كمصدر لألموال الالزمة لتمويل إقراض العمالء. تتم مراقبة 
الثابتة والتي تقوم بمقارنة السلفيات والقروض المقدمة إلى العميل كنسبة  هذه الحسابات باستخدام نسبة السلفيات إلى نسبة الودائع 

مئوية من حسابات التوفير والحسابات الجارية الرئيسية الخاصة بالعميل جنبًا إلى جنب مع التمويل ألجل.
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة )تابع(

األخذ  دون  المالي  المركز  بيان  تاريخ  في  التعاقدي  االستحقاق  لتاريخ  المتبقية  الفترة  إلى  استنادًا  والمطلوبات  الموجودات  استحقاقات  يلي  فيما 
باالعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية المحددة من واقع تاريخ االحتفاظ بالودائع من قبل المجموعة ومدى توفر أموال سائلة كما في 31 ديسمبر 2015:

أقل من
3 أشهر  

من 3 
أشهر 
إلى 6 
أشهر 

من 6 
أشهر

إلى 12 
شهرًا

اإلجمالي 
الفرعي

أقل من 12 
شهرًا

من 1 -5 
سنوات

أكثر من
5 سنوات

اإلجمالي 
الفرعي

أكثر من 
12 شهرًا

غير 
محددة

اإلجماليالتاريخ

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

الموجودات

النقد واألرصدة لدى 
مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي
3.075.352--3.075.352----3.075.352

864.386----864.386-772.57891.808المستحق من بنوك

قروض وسلفيات 
16.490.656-3.952.252799.015534.7845.286.0516.661.7584.542.84711.204.605)اإلجمالي( 

36.90555.57057.296149.771967.5431.432.3462.399.8929.6902.559.350االستثمارات

96.00096.000-------عقارات استثمارية

587.718587.718-------ممتلكات ومعدات

827.186-40.745-629.909122.32434.208786.44140.745موجودات أخرى

مخصص انخفاض قيمة 
القروض والسلفيات        

والفائدة المعلقة
)819.025(--)819.025(----)819.025(

7.647.9711.068.717626.2889.342.9767.670.0465.975.19313.645.239693.40823.681.623اإلجمالي الفرعي

المطلوبات وحقوق 
المساهمين

1.037.946-367.230-519.173670.716367.230-151.543المستحق إلى البنوك

16.775.043-728.265-12.332.7061.998.8301.715.24216.046.778728.265ودائع العمالء

2.313.549-1.994.219-319.3301.994.219--319.330قروض متوسطة األجل

701.322121.67432.715855.71142.14440.16082.30429.115967.130مطلوبات أخرى

2.587.9552.587.955-------حقوق المساهمين

13.504.9012.120.5042.267.13017.892.5353.131.85840.1603.172.0182.617.07023.681.623اإلجمالي الفرعي

صافي الفجوة في 
-)1.923.662(4.538.1885.935.03310.473.221)8.549.559()1.640.842()1.051.787()5.856.930(السيولة
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة )تابع(

فيما يلي بيان موجز حول استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2014:  

أقل من
3 أشهر  

من 3 
أشهر 
إلى 6 
أشهر 

من 6 
أشهر

إلى 12 
شهرًا

اإلجمالي 
الفرعي

أقل من 
12 شهرًا

من 1 -5 
سنوات

أكثر من
5 سنوات

اإلجمالي 
الفرعي

أكثر من 
12 شهرًا

غير 
محددة

اإلجماليالتاريخ

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

ألف 
درهم

الموجودات

النقد واألرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة 

المركزي
1.810.558--1.810.558----1.810.558

1.933.231----1.933.231--1.933.231المستحق من بنوك

18.466.434-5.321.6291.304.329463.6907.089.6488.042.2433.334.54311.376.786قروض وسلفيات )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      

والفائدة المعلقة
)525.531(--)525.531(----)525.531(

9.290.7731.591.163528.32611.410.2629.093.4374.600.74413.694.181604.84225.709.285اإلجمالي الفرعي

المطلوبات وحقوق 
المساهمين

846.914----367.210846.914-479.704المستحق إلى البنوك

18.718.297-1.442.386-12.588.7303.189.9421.497.23917.275.9111.442.386ودائع العمالء

2.019.655-1.744.248-275.407275.4071.744.248--قروض متوسطة 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

-)2.341.551(5.875.3524.574.96610.450.318)8.108.767()1.637.757()1.810.973()4.660.037(صافي الفجوة في السيولة
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة )تابع(

تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية 

يلخص الجدول أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة كما في 31 ديسمبر 2015 استنادًا إلى التزامات السداد التعاقدية غير 
المخصومة. تتم معاملة المبالغ المسددة التي تخضع لإلخـطار كما لو كان سيتم تـوجيه إخطار على الفـور. إال أن المجموعة تتوقع عدم 
مطالبة العديد من العمالء بالسـداد في أقرب تاريخ يمكن مطالبة المجموعة فيه بالدفـع، وال يوضح الجـدول التدفقات النقدية المتـوقعة 

الموضحة من خالل تاريـخ احتفاظ المجموعة بالودائع.

عند الطلبالمطلوبات المالية
أقل من 3 

أشهر
من 3 - 12 

شهرًا 
من 1 - 5

سنوات
أكثر من 

اإلجمالي 5 سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

31 ديسمبر 2015

1.043.743-6.458145.230522.613369.442المستحق إلى البنوك 

16.903.633-5.126.0227.257.1863.770.944749.481ودائع العمالء 

2.395.454-2.075.902-319.552-قروض متوسطة األجل

791.649-141.452478.706140.79630.695مطلوبات أخرى 

6.68220.045101.23674.227202.190-أدوات مالية مشتقة

إجمالي المطلوبات المالية 
5.273.9328.207.3564.454.3983.326.75674.22721.336.669غير المخصومة

عند الطلبالمطلوبات المالية
أقل من 3 

أشهر
من 3 - 12 

شهرًا 
من 1 - 5

سنوات
أكثر من 

اإلجمالي 5 سنوات

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

في 31 ديسمبر 2015 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة )تابع(

تمثل األدوات المالية المشتقة الُمفصح عنها في الجدول أعاله إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. إال أنه قد يتم تسوية إجمالي أو 
صافي هذه المبالغ. يوضح الجدول التالي التسوية ذات الصلة لهذه المبالغ إلى قيمها الدفترية.

عند الطلب
أقل من 3 

أشهر
من 3 - 12 

شهرًا 
من 1 - 5

سنوات
أكثر من 

اإلجمالي 5 سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

31 ديسمبر 2015

1.7806.81858.12458.008124.730-التدفقات النقدية الداخلة

)202.190()74.227()101.236()20.045()6.682(-التدفقات النقدية الخارجة

)77.460()16.219()43.112()13.227()4.902(-الصافي

مخصومة وفقًا للمعدالت 
)76.401()15.904()42.500()13.124()4.872(-السائدة بين البنوك

تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية )تابع(

عند الطلب
أقل من 3 

أشهر
من 3 - 12 

شهرًا 
من 1 - 5

سنوات
أكثر من 

اإلجمالي 5 سنوات

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

في 31 ديسمبر 2015 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة )تابع(

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

عند الطلب
أقل من 3 

أشهر
من 3 - 12 

شهرًا 
من 1 - 5

سنوات
أكثر من 

اإلجمالي 5 سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

31 ديسمبر 2015

3.485.333-2.357.286852.077275.970-االلتزامات الطارئة

2.784.629----2.784.629االرتباطات

6.269.962-2.784.6292.357.286852.077275.970اإلجمالي

31 ديسمبر 2014

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

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

مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق نتيجة للتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. قام مجلس اإلدارة بوضع حدود بشأن 

المخاطر التي يمكن قبولها. تتم مراقبة مخاطر السوق بصورة منتظمة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة.

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. تتعرض 
المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم التوافق أو لوجود فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج بيان المركز المالي 
والتي يحين موعد استحقاقها أو إعادة تسعيرها في فترة معينة. قام مجلس اإلدارة بوضح حدود على فجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. 

تتم مراقبة المراكز المالية بصورة يومية ويتم استخدام استراتيجيات التحوط لضمان االحتفاظ بالمراكز المالية ضمن الحدود الموضوعة.

تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة وتطبيق حدود معتمدة مسبقًا لعمليات إعادة التسعير. 
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة االلتزام بتلك الحدود ويساعدها في ذلك الخزينة فيما يتعلق بمراقبة األعمال اليومية.
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                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

ُيلخص الجدول التالي وضع حساسية أسعار الفائدة في نهاية السنة. فيما يلي ملخص لمركز فجوات أسعار الفائدة لدى البنك في المحافظ 
غير التجارية:

أقل من 3 
1 إلى 5 سنوات3 إلى 12 شهرًا أشهر

أكثر من 5 
سنوات

ال توجد 
حساسية تجاه 

الفائدة
القيمة 

الدفترية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2015

الموجودات

النقد واألرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة 

المركزي    
800.000---2.275.3523.075.352

177.686864.386--594.89291.808المستحق من بنوك

القروض والسلفيات إلى 
15.671.631-5.888.3911.640.2366.735.1601.407.844عمالء 

73.628112.866967.5431.395.6269.6872.559.350االستثمارات

96.00096.000----العقارات االستثمارية

587.718587.718----الممتلكات والمعدات

827.186827.186----الموجودات األخرى

7.356.9111.844.9107.702.7032.803.4703.973.62923.681.623

المطلوبات وحقوق 
المساهمين

6.4581.037.946--861.183170.305المستحق إلى بنوك

4.813.99416.775.043-7.620.2363.632.426708.387ودائع العمالء

2.313.549---1.714.804598.745القروض متوسطة األجل

967.130967.130----المطلوبات األخرى

2.587.9552.587.955----حقوق المساهمين

10.196.2234.401.476708.387-8.375.53723.681.623

-)4.401.908(6.994.3162.803.470)2.556.566()2.839.312(حساسية أسعار الفائدة

الفجوات المتراكمة 
لحساسية

أسعار الفائدة
)2.839.312()5.395.878(1.598.4384.401.908--
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في 31 ديسمبر 2015 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

أقل من 3 
1 إلى 5 سنوات3 إلى 12 شهرًا أشهر

أكثر من 5 
سنوات

ال توجد 
حساسية تجاه 

الفائدة
القيمة 

الدفترية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2014

الموجودات

النقد واألرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة 

المركزي    
----1.810.5581.810.558

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 وحقوق 
المساهمين

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----حقوق 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
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في 31 ديسمبر 2015 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات المعقولة في أسعار الفائدة، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، كما هي مدرجة ضمن بيان 
الدخل للمجموعة. لم يكن هناك تأثير مادي على حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

تتمثل حساسية بيان الدخل الموحد في تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة لمدة سنة، بناًء على المعدل 
المتغير للموجودات المالية غير التجارية والمطلوبات المالية المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2015، بما في ذلك تأثير أدوات التحوط.

20152014

التغير في نقاط 
األساس

حساسية صافي 
إيرادات الفائدة

التغير في نقاط 
األساس

حساسية صافي 
إيرادات الفائدة

3.122+7.71025+25كافة العمالت

)3.122(-25 )7.710(-25كافة العمالت

تتعلق حساسية أسعار الفائدة المبينة أعاله بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي، نظرًا ألنه ال يوجد لدى المجموعة صافي تعرض هام فيما يتعلق 
بالمطلوبات والموجودات المالية غير التجارية ذات معدل الفائدة العائم والتي تتم بعمالت أخرى.

مخاطر العمالت 
تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر التي قد تنتج عن تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. قامت 
استراتيجيات  استخدام  ويتم  يومية  بصورة  المالية  المراكز  مراقبة  تتم  العملة.  حسب  على  المالية  المراكز  على  حدود  بوضع  المجموعة 

التحوط لضمان بقاء لمراكز المالية ضمن الحدود الموضوعة.

نظرًا لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى أمام الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال 
تمثل تعرض هام لمخاطر العمالت األجنبية. 

يوضح الجدول التالي العمالت التي تتعرض لها المجموعة بشكل هام كما في 31 ديسمبر 2015، من موجوداتها ومطلوباتها المالية غير التجارية 
وتدفقاتها النقدية المتوقعة. يحتسب هذا التحليل تأثير الحركات المحتملة بصورة معقولة في أسعار العمالت مقابل الدرهم اإلماراتي مع 
ثبات كافة المتغيرات األخرى في بيان الدخل الموحد )نتيجة للقيمة العادلة لحساسية العمالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات النقدية غير 
التجارية( وحقوق الملكية )نتيجة لتغير القيمة العادلة لعقود مقايضة العمالت المستخدمة كتحوطات للتدفق النقدي(. تعكس القيمة 
السالبة المبينة في الجدول صافي االنخفاض المحتمل في بيان الدخل في حين تعكس القيمة الموجبة المبينة في الجدول صافي الزيادة 

المحتملة.

20152014

التغير في سعر 
العمالت٪

التأثير على
 األرباح

التغير في سعر 
العمالت٪

التأثير على
 األرباح

2015201520142014العملة

ألف درهمألف درهم

)15(+10)8(+10يورو 

30+10)1(+10جنية استرليني

المخاطر التشغيلية 
تتمثل المخاطر التشغيلية بمخاطر الخسارة الناتجة عن تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث الخارجية. عندما تعجز 
إلى  أو تؤدي  أو تشريعية  آثار قانونية  التشغيلية ضررًا للسمعة ويكون لذلك  المخاطر  يترتب على  أن  أداء عملها، يمكن  الرقابية عن  األنظمة 
الخسارة المالية. ال تتوقع المجموعة أن تتجنب كافة المخاطر التشغيلية، ولكن من خالل إطار رقابي ومن خالل متابعة ومواجهة المخاطر 
المحتملة، تستطيع المجموعة إدارة هذه المخاطر. تشتمل األنظمة الرقابية على الفصل الفعال بين المهام ووضع إجراءات للدخول على 

األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب الموظفين وعمليات التقييم بما في ذلك إجراءات التدقيق الداخلي.
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في 31 ديسمبر 2015 

معلومات حول قطاعات األعمال   24

معلومات رئيسية حول قطاعات األعمال
قطاعات  ثالثة  في  المجموعة  أنشطة  تنظيم  يتم  التشغيلية،  القرارات  اتخاذ  عن  المسؤولة  الرئيسية  الجهات  إلى  التقارير  تقديم  ألغراض 

رئيسية:

الخدمات المصرفية 
لألفراد

يتولى بشكل رئيسي إدارة ودائع العمالء من األفراد وتقديم قروض للمستهلكين والسحوبات على -
المكشوف وتسهيالت بطاقات االئتمان وتسهيالت تحويل األموال باإلضافة إلى الخدمات المصرفية 

اإلسالمية؛

الخدمات المصرفية 
للشركات    

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

يتولى بشكل رئيسي تقديم خدمات األسواق المالية والتداول والخزينة، باإلضافة إلى إدارة عمليات التمويل -خدمات أخرى
الخاصة بالمجموعة وشركة الصدارة لالستثمار والتي تتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وأعمال 

المركز الرئيسي. 

يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات وفقًا لمعدالت السوق المقدرة ضمن سياق األعمال االعتيادية. يتم خصم/ إضافة الفائدة على قطاعات 
األعمال اعتمادًا على نسبة إجمالية تعادل تقريبًا التكلفة الهامشية لألموال.

فيما يلي معلومات حول قطاعات األعمال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015:  

خدمات مصرفية 
لألفراد

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات 
اإلجماليمصرفية أخرى

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

425.623658.436358.6001.442.659إيرادات الفائدة واإليرادات األخرى

)689.550()122.144()324.563()242.843(مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى

)887.791()293.622()366.927()227.242(خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات

)31.465()5.712()14.152()11.601(االستهالك

)166.147()62.878()47.206()56.063(خسائر السنة

المصروفات الرأسمالية

73.928111.95025.346211.224الممتلكات والمعدات

في 31 ديسمبر 2015

5.022.47411.302.5167.356.63323.681.623موجودات القطاع

4.514.27212.455.0484.124.34821.093.668مطلوبات القطاع
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في 31 ديسمبر 2015 

معلومات حول قطاعات األعمال )تابع(  24

فيما يلي معلومات حول قطاعات األعمال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014:  

خدمات مصرفية 
لألفــراد

خدمات مصرفية 
للشركات

خدمات مصرفية 
اإلجماليأخرى

ألف درهمألف درهمألف درهمألف 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 -

72.717130.04620.568223.331الممتلكات 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

إيرادات الفائدة واإليرادات األخرى

معلومات ثانوية حول قطاعات األعمال 
إضافي  جغرافي  تحليل  أي  تقديم  يتم  لم  وبالتالي،  األوسط.  الشرق  منطقة  وهي  فقط  واحدة  جغرافية  منطقة  في  المجموعة  تعمل 

لإليرادات التشغيلية وصافي األرباح وصافي الموجودات.
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في 31 ديسمبر 2015 

القيمة العادلة لألدوات المالية   25

تحديد القيمة العادلة والنظام المتدرج للقيمة العادلة 
تستخدم المجموعة النظام المتدرج أدناه لتحديد القيمة العادلة الخاصة باألدوات المالية واإلفصاح عنها من خالل أساليب التقييم التالية:

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو لمطلوبات مماثلة؛

المستوى 2: أساليب أخرى والتي تكون فيها كافة المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة، ملحوظة سواء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة؛ و

المستوى 3: أساليب تستخدم المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة التي ال ترتكز على بيانات سوقية ملحوظة. 

األدوات والموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي تحلياًل لألدوات والموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقًا لمستوى النظام المتدرج للقيمة العادلة:

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم  
31 ديسمبر 2015

الموجودات المالية
األدوات المالية المشتقة

1.142-1.142-عقود مقايضة أسعار الفائدة
27.092-27.092-عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
1.109-1.109-عقود خيارات العمالت األجنبية

-29.343-29.343
استثمارات مالية متاحة للبيع

استثمارات مدرجة 
1.017.445--1.017.445سندات دين حكومية

1.532.215--1.532.215سندات دين أخرى
9.614--9.614حقوق الملكية

استثمارات غير مدرجة
7676--حقوق الملكية

2.559.274-762.559.350

96.000-96.000-عقارات استثمارية
2.559.274125.343762.684.693

مطلوبات مالية

األدوات المالية المشتقة

43.182-43.182-عقود مقايضة أسعار الفائدة

25.171-25.171-عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

1.109-1.109-عقود خيارات العمالت األجنبية

-69.462-69.462
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في 31 ديسمبر 2015 

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  25

األدوات والموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة )تابع(

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف درهمألف درهمألف درهمألف 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

باستخدام  العادلة  بالقيمة  الُمسجلة  المالية  والموجودات  لألدوات  العادلة  القيمة  تحديد  خاللها  من  يتم  التي  للطريقة  وصف  يلي  فيما 
أساليب التقييم. تتضمن أساليب التقييم تقدير المجموعة لالفتراضات التي يجب أن يضعها المشاركين في السوق عند تقييم األدوات.

األدوات المشتقة
تتمثل المنتجات المشتقة التي يتم تقيمها باستخدام أساليب التقييم التي تعتمد على مدخالت سوقية ملحوظة بصورة رئيسية في عقود 
مقايضة أسعار الفائدة وعقود خيارات العمالت وعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة. تتضمن أساليب التقييم األكثر تطبيقًا نماذج التسعير 
اآلجلة ونماذج المقايضة باستخدام حسابات القيمة الحالية. تتضمن النماذج مدخالت مختلفة بما في ذلك الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة 

واألسعار الفورية واآلجلة لصرف العمالت األجنبية ومنحنيات أسعار الفائدة.
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في 31 ديسمبر 2015 

القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  25

األدوات والموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة )تابع(

االستثمارات المالية - المتاحة للبيع
الدين  سندات  من  رئيسية  بصورة  التسعير  نماذج  أو  التقييم  أساليب  باستخدام  تقيمها  يتم  التي  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  تتألف 
باستخدام نماذج تتضمن في بعض األحيان معطيات سوقية ملحوظة فقط  الموجودات  المدرجة. يتم تقييم هذه  الملكية غير  وحقوق 
وفي بعض األحيان تستخدم المعطيات الملحوظة والمعطيات غير الملحوظة. تتضمن المدخالت غير الملحوظة الخاصة بالنماذج افتراضات 
بالقطاع والمنطقة  تتعلق  التي  الخاص بها واالفتراضات االقتصادية  المخاطر  المستثمر بها وبيان  المستقبلي للشركة  المالي  باألداء  تتعلق 

الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر بها.

الحركات في األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى 3
لم يكن هناك أي حركات فيما بين المستويات الخاصة باألدوات المالية خالل السنة )2014: ال شيء(.

أرباح أو خسائر األدوات المالية ضمن المستوى 3 والمدرجة في األرباح أو الخسائر للسنة:
لم يتم إدراج أي أرباح أو خسائر لألدوات المالية ضمن المستوى 3 في األرباح أو الخسائر للسنة )2014: ال شيء(.

في  للتغيرات  العادلة  بالقيمة  والمقاسة   3 المستوى  ضمن  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  على  التأثير 
االفتراضات الرئيسية:

يعتبر التأثير على القيمة العادلة لألدوات ضمن المستوى 3، باستخدام االفتراضات البديلة المحتملة بشكل معقول حسب فئة األداة المالية، 
محدود للغاية.

األدوات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة
تتضمن القيم العادلة لألدوات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمستحق 
من بنوك والقروض والسلفيات والموجودات األخرى )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدمًا( والمستحق إلى بنوك وودائع العمالء والمطلوبات 
األخرى المصنفة ضمن المستوى 2 بناًء على مدخالت السوق الملحوظة. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة 

بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.

فيما يلي وصف للطرق واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة في البيانات المالية:

الموجودات التي تقارب قيمها العادلة قيمها الدفترية
فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية ذات تواريخ االستحقاق قصيرة األجل )أقل من ثالثة أشهر( من المفترض أن قيمها الدفترية تقارب 

قيمها العادلة. تم تطبيق هذا االفتراض على الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير التي ليس لها تواريخ استحقاق محددة.

األدوات المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأ من خالل مقارنة معدالت الفائدة لدى السوق عندما 
يتم االعتراف بها ألول مرة مع أسعار السوق الحالية الخاصة بأدوات مالية مماثلة. ترتكز القيمة العادلة المقدرة الخاصة بالودائع التي تخضع 
لها  التي  الدين  بسندات  يتعلق  فيما  السوق  لدى  السائدة  الفائدة  أسعار  باستخدام  المخصومة  النقدية  التدفقات  على  ثابتة  فائدة  ألسعار 
نفس السمات االئتمانية وتواريخ االستحقاق. فيما يتعلق باألدوات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة يتم إجراء تعديل لكي يعكس التغير في 

الفروق االئتمانية عندما يتم االعتراف باألداة ألول مرة.

كفاية رأس المال  26

بالمجموعة  الخاص  المال  رأس  كافية  مراقبة  تتم  األعمال.  في  الكامنة  المخاطر  لتغطية  بكفاءة  المال  رأس  قاعدة  بإدارة  المجموع  تقوم 
مصرف  قبل  من  تطبيقها  يتم  والتي  المصرفي  لإلشراف  بازل  لجنة  قبل  من  الموضوعة  والنسب  القواعد  أخرى،  قياسات  ضمن  باستخدام، 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي عند اإلشراف على البنك.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في 31 ديسمبر 2015 

كفاية رأس المال )تابع(  26

إدارة رأس المال
يتمثل الهدف األساسي من إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في ضمان التزام بكافة المتطلبات الرأسمالية المفروضة عليها من جهات 

خارجية وأن المجموعة تحتفظ بمعدالت ائتمانية قوية ومعدالت رأسمالية قوية من أجل دعم األعمال وزيادة عائدات المساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة قاعدة رأس المال الخاص بها كما تقوم بإجراء تعديالت عليها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وسمات 
المخاطر الخاصة بأنشطتها. من أجل تعديل أو االحتفاظ بقاعدة رأسمالية، قد تقوم المجموعة بتعديل القيمة الخاصة بدفعات توزيعات 
األرباح للمساهمين، أو قد تقوم المجموعة بإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار سندات رأسمالية. لم يكن هناك أي تغيرات في األهداف 

والسياسات واإلجراءات مقارنة بالسنوات السابقة. 

المصرفي على  الموضوعة للقطاع   1 بازل  باتفاقية  الخاصة  المال  الموجودات وفقًا لتوجيهات كفاية رأس  فيما يلي حسابات نسبة مخاطر 
مستوى العالم: 

20152014

ألف درهمألف درهمالتعرضات المرجحة بالمخاطر

16.615.16519.424.576مخاطر االئتمان

80.02375.568مخاطر السوق

2.279.0171.999.763المخاطر التشغيلية 

18.974.20521.499.907إجمالي التعرضات المرجحة بالمخاطر

20152015الشق األول والثاني من رأس المال

ألف درهم ألف درهم 

2.697.1072.977.804الشق األول من رأس المال 

97.824175.914الشق الثاني من رأس المال

2.794.9313.153.718قاعدة رأس المال

معدالت رأس المال:

14.7٪14.7٪إجمالي رأس المال النظامي كنسبة من إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر

إجمالي الشق األول من رأس المال النظامي كنسبة من إجمالي الموجودات 
13.9٪14.2٪المرجحة بالمخاطر

يتألف رأس المالي النظامي بصورة رئيسية من الشق 1 من رأس المال والذي يتألف من رأس المال وعالوة األسهم واألرباح المحتجزة بما في ذلك 
أرباح السنة الحالية وتحويل العمالت األجنبية ناقصًا توزيعات األرباح المستحقة. تم إجراء بعض التعديالت على النتائج واالحتياطات التي ترتكز 
على معايير التقارير المالية الدولية، وذلك وفقًا لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يتمثل العنصر اآلخر الخاص برأس المالي 

النظامي في الشق 2 من رأس المال، والذي يتضمن المخصصات العامة والتغيرات المتراكمة في القيم العادلة.

التزمت المجموعة بكافة المتطلبات الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بكفاية رأس المال.

المساهمة االجتماعية  27

بلغت المساهمات االجتماعية خالل السنة 555.000 درهم )2014: 715.000 درهم(.
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كفاية رأس المال )تابع(  26

فيمــا يلــي حســابات نســبة مخاطــر الموجــودات وفقــً لتوجيهــات كفايــة رأس المــال الخاصــة باتفاقيــة بــازل 1 الموضوعــة للقطــاع المصرفــي 
علــى مســتوى العالــم: 

2015
ألف درهم

2014
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

2015
ألف درهم

2014
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 1 مــن رأس المــال والــذي يتألــف مــن رأس المــال وعــاوة األســهم واألربــاح المحتجــزة 
بمــا فــي ذلــك أربــاح الســنة الحاليــة وتحويــل العمــات األجنبيــة ناقصــً توزيعــات األربــاح المســتحقة. تــم إجــراء بعــض التعديــات علــى النتائــج 
واالحتياطــات التــي ترتكــز علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، وذلــك وفقــً لتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. يتمثــل 
العنصــر اآلخــر الخــاص بــرأس المالــي النظامــي فــي الشــق 2 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.

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

في 31 ديسمبر 2015
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اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل 2 - القاعدة 3
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ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــل مص ــن قب ــر 2009 م ــخ 17 نوفمب ــادر بتاري ــم 2009/27 الص ــم رق ــً للتعمي ــات وفق ــذه اإلفصاح ــداد ه ــم إع ت
المركــزي، وهــي تتوافــق مــع أحــكام اتفاقيــة بــازل 2 بشــأن حســابات كفايــة رأس المــال كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 التــي تــم إعدادهــا وفقــً 
ألحــكام التعميــم. يمكــن الرجــوع إلــى البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 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 31 ديسمبر 2015.

أ- هيكل رأس المال

الفئة
ملخص للشروط واألحكام

والسمات األساسية
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

الشق 1 من رأس المال

1٫145٫861 1٫375٫033أسهم   عادية   بقيمة   1   درهم   للسهم  1 - رأس   المال   المدفوع

  2-  االحتياطيات

أ  - االحتياطي   القانوني )  بما   في   ذلك   عاوة   األسهم(

ً   للمادة   192   من   قانون   الشركات   التجارية   وفق
 بدولة   اإلمارات   العربية   المتحدة   رقم   8   لسنة   

 1984495٫214 495٫214

ب  - االحتياطي   الخاص
ً   للمادة   82   من   القانون   االتحادي   رقم  10     وفق

412٫659 412٫659 لسنة1980   

ج  - االحتياطي   العام
ً   لقرار   المساهمين   بشأن   توصية   مجلس   وفق

9٫311 9٫311 اإلدارة

د  - األرباح   المحتجزة
بعد   تحويل   صافي   األرباح   ولكن   قبل  

404٫890914٫759 االعتمادات   للسنة . 

2٫697٫1072٫977٫804الشق   1   من   رأس   المال  -  إجمالي   فرعي

الشق   2   من   رأس   المال

المخصصات   العامة
ً   لشروط   األحكام   الصادرة   عن   مصرف   وفق

242٫807 207٫690 اإلمارات   العربية   المتحدة   المركزي

احتياطي   إعادة   التقييم
احتياطي   إعادة   التقييم   للوجودات   البنك  

750 714 العقارية

التغيرات   المتراكمة   في   القيم   العادلة
الخسائر   غير   المحققة   من   االستثمارات  

)66٫893()109٫866( المتاحة   للبيع

ً  :  اقتطاعات   البنود   غير   المسموح   بها ناقص
احتياطي   إعادة   التقييم   لموجودات   البنك  

)750()714( العقارية

97٫824175٫914الشق   2   من   رأس   المال  -  إجمالي   فرعي

 -   –الشق   3   من   رأس   المال

2٫794٫9313٫153٫718إجمالي   رأس   المال   المصرح   به    بعد   االقتطاعات  -  قاعدة   رأس   المال

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
اإلفصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   
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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 27/ 2009 بتاريخ 17 نوفمبر 2009 فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية بازل 2 

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 
الثاثة المتمثلة في مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. كما قام البنك أيضً بإنشاء لجنة تدقيق تابعة للمجلس ولجنة 

إدارة المخاطر التابعة للمجلس، التي تقوم بدورها باعتماد سياسات البنك فيما يتعلق بكافة أعمال التدقيق وإدارة المخاطر، كما تقوم أيضً 
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 العماء 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 وفقً للسياسات 

االئتمانية التي ُتحدد بوضوح صاحيات وسياسات وإجراءات اإلقراض. تنطوي إدارة مخاطر االئتمان أيضً 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 لألطراف 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 العمات األجنبية وأسعار األسهم.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية أو على القيمة العادلة لألدوات 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 خال فترة محددة. يقوم قسم الخزينة لدى البنك بإدارة هذه المخاطر من خال مراقبة هذه 
الفجوات بصورة منتظمة.

إن التقلبات في أسعار صرف مختلف العمات األجنبية هي أحد المصادر التي تنشأ عنها مخاطر صرف العمات األجنبية. قام مجلس اإلدارة 
بوضح حدود على المراكز المفتوحة لصرف العمات األجنبية، وذلك بغرض إدارة مثل هذه المخاطر. تتم مراقبة مراكز صرف العمات 

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 خال الحفاظ على التعرضات ضمن 
أدنى مستوى، باإلضافة إلى مراقبة هذه األسعار بصورة منتظمة.

باإلضافة إلى سبل الحماية الواردة أعاه، تتم أيضً 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 خال إطار رقابي ومن خال 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(

ب - اإلفصاحات الكمية

وفقً ألحكام التعميم رقم 27/ 2009 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2009 من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، تم تحديد 
الحد األدنى لمتطلبات رأس المال بنسبة 12٪ من الموجودات المرجحة للمخاطر. فيما يلي حسابات معدل كفاية رأس المال لدى 

المجموعة:

الفئة
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

الموجودات   المرجحة   للمخاطر

15٫629٫117 116٫615٫165. مخاطر   االئتمان  -  المنهج   القياسي

3٫417 280٫023. مخاطر   السوق  -  المنهج   القياسي

1٫003٫933 32٫279٫017. المخاطر   التشغيلية  -  منهج   المؤشر   األساسي

16٫636٫467 18٫974٫205إجمالي   الموجودات   المرجحة   للمخاطر

2٫652٫578 2٫794٫931قاعدة   رأس   المال

معدل   رأس   المال  ) ٪ (  

 14٫7 ٪14٫7٪ أ.     اإلجمالي   للمجموعة

 13٫9 ٪14٫2٪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 2015

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

-3٫206٫1063٫206٫106-3٫206٫106-3٫206٫106المطالبات   الخاصة   بالجهات   السيادية

المطالبات   الخاصة   بالهيئات   العامة  
 الحكومية    غير   المركزية

1٫443٫411
-1٫443٫411-1٫443٫4111٫443٫411-

المطالبات   الخاصة   ببنوك   التنمية  
------- متعددة   األطراف

2٫232٫7292٫161٫837960٫423-2٫232٫729-2٫232٫729المطالبات   الخاصة   بالبنوك
المطالبات   الخاصة   بشركات   األوراق  

------- المالية

12٫758٫47111٫446٫8189٫668٫125-12٫758٫471-12٫758٫471المطالبات   الخاصة   بالشركات

المطالبات   المدرجة   في   محفظة  
2٫560٫9132٫560٫9131٫931٫161-2٫560٫913-2٫560٫913 األفراد   النظامية

المطالبات   المضمونة   بعقار  
2٫070٫4512٫070٫451734٫992-2٫070٫451-2٫070٫451 سكني

1٫586٫9601٫586٫9601٫571٫445-1٫586٫960-1٫586٫960المطالبات   المضمونة   بعقار   تجاري

238٫759238٫759258٫124-238٫759)422٫391(661٫150قروض   متأخرة   السداد

-------الفئات   ذات   المخاطر   العالية

1٫626٫3181٫626٫3181٫490٫895-1٫626٫318-1٫626٫318الموجودات   األخرى
المطالبات   الخاصة   بموجودات  

------- على   شكل   أوراق   مالية

 األدوات   المشتقة   االئتمانية 
-------) حماية   مبيعات   البنوك(

27٫724٫11826٫341٫57316٫615٫165-27٫724٫118)422٫391(28٫146٫509اإلجمالي
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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 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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2- تفاصيل حول التعرضات للمخاطر حسب قطاع العمل كما في 31 ديسمبر 2015:

قروض الفــئة
استثماراتوسلفيات

موجودات 
أخرى

إجمالي 
الممول

خارج بيان 
المركز المالي 

إجمالي غير 
اإلجماليالممول

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

-------الزراعة   والماشية   واألسماك

43٫1689٫1769٫17652٫344--43٫168الصناعات   االستخراجية

185٫9272٫337٫482876٫740876٫7403٫214٫222-2٫151٫555الصناعات   التحويلية

28٫29420٫26420٫26448٫558--28٫294الكهرباء   والغاز   والمياه

10٫458794٫0991٫281٫0901٫281٫0902٫075٫189-783٫641اإلنشاء

402٫9943٫290٫291725٫630725٫6304٫015٫921-2٫887٫297تجارة   الجملة  / التجزئة

-------المطاعم   والفنادق

النقل   والتخزين  
481٫895183٫848183٫848665٫743--481٫895 واالتصاالت

-------العقارات   وخدمات   األعمال

الخدمات   االجتماعية  
40٫3621٫402٫772172٫719172٫7191٫575٫491-1٫362٫410 والخاصة

1٫374٫422401٫1553٫947٫0215٫722٫598366٫585366٫5856٫089٫183قطاع   الخدمات   المالية

2٫851٫626--2٫851٫626-693٫4312٫158٫195الحكومة

6٫682٫27238٫93938٫9396٫721٫211--6٫682٫272منزلي  /  شخصي

834٫536836٫807214214837٫021-2٫271أخرى

16٫490٫6562٫559٫3505٫421٫29824٫471٫3043٫675٫2053٫675٫20528٫146٫509اإلجمالي
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ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

2- تفاصيل حول التعرضات للمخاطر حسب قطاع العمل كما في 31 ديسمبر 2014: 

قروض الفــئة
استثماراتوسلفيات

موجودات 
أخرى

إجمالي 
الممول

خارج بيان 
المركز المالي 

إجمالي غير 
اإلجماليالممول

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

9٫0193643649٫383--9٫019الزراعة   والماشية   واألسماك

56٫7748٫8408٫84065٫614--56٫774الصناعات   االستخراجية

293٫6922٫705٫172964٫016964٫0163٫669٫188-2٫411٫480الصناعات   التحويلية

96٫99725٫92925٫929122٫926--96٫997الكهرباء   والغاز   والمياه

52٫667739٫6101٫412٫2791412٫2792٫160٫889-686٫943اإلنشاء

402٫1694٫327٫047980٫855980٫8555٫307٫902-3٫924٫878تجارة   الجملة  / التجزئة

-------المطاعم   والفنادق

النقل   والتخزين  
485٫460230٫522230٫522715٫982--485٫460 واالتصاالت

-------العقارات   وخدمات   األعمال

الخدمات   االجتماعية  
1٫289٫859169٫90760٫1021٫519٫868198٫272198٫2721٫718٫140 والخاصة

1٫248٫555303٫6703٫755٫8725٫308٫097378٫900378٫9005٫686٫997قطاع   الخدمات   المالية

2٫400٫290--2٫400٫290-501٫7301٫898٫560الحكومة

7٫745٫70918٫86718٫8677٫764٫576--7٫745٫709منزلي  /  شخصي

9٫030114٫393680٫108803٫53125٫95025٫950829٫481أخرى

18٫466٫4342٫486٫530524٫461026٫197٫5744٫253٫7944٫253٫79430٫451٫368اإلجمالي
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ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

3- إجمالي التعرض وفقًا للمنهج القياسي القائم على التصنيفات الخارجية

أ( اإلفصاحات النوعية
ألغراض احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر، يأخذ البنك بعين االعتبار التصنيفات المحددة من قبل مؤسسة »موديز« و »فتش« و »إس 
أند بي« و »كابيتال إنتليجنس«، )مؤسسات تصنيف االئتمان الخارجية( كما هي معتمدة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

ب( اإلفصاحات الكمية

إجمالي التعرض قبل الحد من مخاطر االئتمان

20152014
مصنفةالفــئة

آلف درهم

غير مصنفة

آلف درهم

اإلجمالي

آلف درهم

مصنفة

آلف درهم

غير مصنفة

آلف درهم

اإلجمالي

آلف درهم

3٫206٫1061٫849٫626275٫3642٫124٫990 60٫850 3٫145٫25٧المطالبات   الخاصة   بالجهات   السيادية

المطالبات   الخاصة   بالهيئات   العامة  
1٫443٫411368٫311501٫729870٫040 866٫680 576٫731  الحكومية   غير   المركزية

المطالبات   الخاصة   ببنوك   التنمية   متعددة  
------ األطراف

2٫232٫7293٫172٫87358٫0663٫230٫939 139٫344 2٫093٫384المطالبات   الخاصة   بالبنوك
المطالبات   الخاصة   بشركات   األوراق  

------ المالية

12٫758٫471947٫71314٫347٫16815٫294٫881 11٫765٫193 993٫278 المطالبات   الخاصة   بالشركات

المطالبات   المدرجة   في   محفظة  
3٫293٫4143٫293٫414-2٫560٫913 2٫560٫913 - األفراد   النظامية

2٫051٫8972٫051٫897-2٫070٫451 2٫070٫451-المطالبات   المضمونة   بعقار   سكني

1٫440٫0801٫440٫080-1٫586٫960 1٫586٫960-المطالبات   المضمونة   بعقار   تجاري

213٫841213٫841-238٫759 238٫759 -قروض   متأخرة   السداد

------الفئات   ذات   المخاطر   العالية

9٫3361٫616٫9821٫626٫31812٫0241٫660٫2371٫672٫261 الموجودات   األخرى
المطالبات   الخاصة   بموجودات   على  

------ شكل   أوراق   مالية

األدوات   المشتقة   االئتمانية )حماية  
------ مبيعات   البنوك(  

6٫817٫98620٫906٫13227٫724٫1186٫350٫54723٫841٫79630٫192٫343 اإلجمالي 
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ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

4- التعرض للمخاطر حسب نوع العملة

تتم معظم معامات البنك بالعملة المحلية وبالتالي، فإن التعرض لمخاطر العمات األجنبية محدود للغاية. لمزيد من التفاصيل، يرجى 
مراجعة اإليضاح 23 »إدارة المخاطر - مخاطر العمات« حول البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2015.

5- التعرض للمخاطر حسب المنطقة الجغرافية

لدى البنك فروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط، وبالتالي فإن تعرضه للمخاطر يرتكز بصورة رئيسية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اإليضاح 23 »إدارة المخاطر – مخاطر االئتمان« حول البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2015.

 
6- التعرض للمخاطر حسب قطاع العمل

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اإليضاح 23 »إدارة المخاطر – مخاطر االئتمان« حول البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2015.

٧- التعرض للمخاطر حسب تواريخ االستحقاق المتبقية

لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة اإليضاح 23 »إدارة المخاطر – مخاطر السيولة« حول البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2015.

8- 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 لإلفــاس 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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104 البنك العربي المتحد



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 ــاه، 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: �•

٪25 الحسابات دون قياسية     
٪50 الحسابات المشكوك في تحصيلها    
٪100 حسابات الخسائر      

المخصصات العامة

يتم رصد المخصصات العامة وفقً لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وفقً لهذه التوجيهات، يتعين زيادة هذه 
المخصصات بشكل تدريجي حتى عام 2014 حتى تصل إلى المستوى 5. 1٪ من الموجودات المرجحة للمخاطر فيما يتعلق بالقروض 

والسلفيات واالرتباطات خارج بيان المركز المالي )باستثناء تلك التي تعرضت النخفاض في القيمة(، فيتم احتسابها وفقً للمنهج القياسي 
التفاقية بازل 2.
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ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

ب( اإلفصاحات الكمية

- القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب قطاع العمل كما في 31 ديسمبر 2015:

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

--30---الزراعة   والماشية   واألسماك

--1٫2714174٫0883٫244الصناعات   االستخراجية

39٫86126٫28223٫54516٫91561٫86541٫740الصناعات   التحويلية

----2٫4925٫866الكهرباء   والغاز   والمياه

3٫0452٫10785٫33884٫609-3٫337اإلنشاء

115٫014114٫59597٫623103٫016292٫405217٫032تجارة   الجملة  / التجزئة

------المطاعم   والفنادق

3٫158122٫0032٫7562٫137570النقل   والتخزين   واالتصاالت

---19٫564465189العقارات   وخدمات   األعمال

10٫7136٫637----الخدمات   االجتماعية   والخاصة

-----132قطاع   الخدمات   المالية

------الحكومة

304٫58670٫12938٫4571٫380208٫69271٫803منزلي  /  شخصي

489٫415217٫765168٫950129٫448661٫150422٫391اإلجمالي
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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 31 ديسمبر 2014:

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

الفــئة

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 0 - 30 يومً

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 31 - 60 يومً

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 61 - 90 يومً

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من 91 
يومً

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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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 31 ديسمبر 2015:

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

489٫415217٫765168٫950129٫448661٫150422٫391اإلمارات العربية المتحدة

489٫415217٫765168٫950129٫448661٫150422٫391اإلجمالي

القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب المنطقة الجغرافية كما في 31 ديسمبر 2014:

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

المنطقة الجغرافية

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 0 - 30 يومً

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 31 - 60 يومً

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 61 - 90 يومً

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من 91 
يومً

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

414٫03891٫82945٫28868٫373472٫866259٫025اإلمارات العربية المتحدة

414٫03891٫82945٫28868٫373472٫866259٫025اإلجمالي

تسوية التغيرات في مخصص القروض التي تعرضت النخفاض في القيمة

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

500٫843263٫802الرصيد كما في 1 يناير

زائدًا: المحمل على السنة

901٫819295٫959مخصصات خاصة

30٫83092٫050مخصصات عامة

)150٫968()617٫012(ناقصً: المشطوب من الديون التي تعرضت النخفاض في القيمة

--ناقصً: المسترد من القروض التي تم شطبها سابقً

-)30٫000(ناقصً: إعادة قيد مخصصات القروض

--ناقصً: تسويات لمخصصات خسائر القرض

786٫480500٫843الرصيد في 31 ديسمبر
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ج- مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع(

 9- الحد من مخاطر االئتمان - اإلفصاحات حول المنهج القياسي

أ( اإلفصاحات النوعية

قــام البنــك بوضــع إجــراءات مراجعــة جــودة االئتمــان لتحديــد التغيــرات المحتملــة فــي الجــدارة االئتمانيــة لألطــراف المتقابلــة بشــكل مبكــر، 
ــف  ــام تصني ــتخدام نظ ــق اس ــن طري ــل ع ــرف المقاب ــدود للط ــع ح ــم وض ــة. ت ــورة منتظم ــم بص ــي تت ــات الت ــات الضمان ــك مراجع ــي ذل ــا ف بم
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 أيضــً علــى ضمانــات مــن الشــركات األم مقابــل القــروض المقدمــة إلــى شــركاتها 

التابعــة وشــركات المجموعــة األخــرى.

يقــوم البنــك بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات، كمــا يطلــب ضمانــات إضافيــة وفقــً لاتفاقيــة ذات الصلــة. كمــا يقوم البنــك أيضــً بمراقبة 
القيمــة الســوقية الخاصــة بالضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا خــال 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. بشــكل عــام ال يقــوم البنــك بشــغل العقــارات التــي تــم اســتردادها الســتخدامها فــي األعمــال.

التعرضات
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

27٫724٫11830192343إجمالي   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

)159٫623(-من   100 ٪      

3٫500-إلى   20 ٪    

  ٪ 50  -153٫146

  ٪ 100  -2٫977

تعرضات   تتم   تغطيتها   بضمانات   باتباع   منهج   بسيط   

)315(-من   150 ٪       

)1٫321٫656()1٫243٫424(من   100 ٪     

)26٫181(-من   75 ٪   

1٫243٫4241٫348٫152إلى   0 ٪       

27٫724٫11830٫192٫343صافي   التعرضات   بعد   الحد   من   مخاطر   االئتمان

16٫615٫16519٫424٫576الموجودات   المرجحة   للمخاطر
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د- مخاطر السوق وفقًا للمنهج القياسي

1-  رأس المال المطلوب مقابل مخاطر السوق والموجودات المعادلة المرجحة للمخاطر

2015
رأس المال المطلوب 

ألف درهم

2014
رأس المال المطلوب 

ألف درهم

9٫4748٫953مخاطر   أسعار   الفائدة

--مخاطر   مركز   األسهم

129115مخاطر   صرف   العمات   األجنبية

--مخاطر   السلع

--مخاطر   عقود   الخيارات

9٫6039٫068إجمالي   متطلبات   رأس   المال

80٫02375٫568الموجودات   المرجحة   للمخاطر ) قسمة   المتطلبات   الرأسمالية   على  12   ٪ (

2-  مخاطر أسعار الفائدة

لــدى البنــك مخاطــر أســعار فائــدة بالقيمــة االســمية فــي الســجات التجاريــة، كمــا هــو مبين أعاه.

ــة،  ــرى ثابت ــرات األخ ــة المتغي ــاء كاف ــع بق ــدة، م ــعار الفائ ــي أس ــة ف ــرات المعقول ــاه التغي ــية تج ــي الحساس ــدول التال ــح الج يوض
ــك. ــة بالبن ــة الخاص ــوق الملكي ــى حق ــادي عل ــر م ــاك تأثي ــن هن ــم يك ــك. ل ــل للبن ــان الدخ ــن بي ــة ضم ــي مدرج ــا ،ه كم

الفائــدة  إيــرادات  صافــي  علــى  الفائــدة  أســعار  فــي  المفترضــة  التغيــرات  تأثيــر  فــي  الموحــد  الدخــل  بيــان  حساســية  تتمثــل 
 31 ــي  ــا ف ــا كم ــظ به ــة المحتف ــات المالي ــة والمطلوب ــر التجاري ــة غي ــودات المالي ــر للموج ــدل المتغي ــى المع ــاًء عل ــنة، بن ــدة س لم

ــوط. ــر أدوات التح ــك تأثي ــي ذل ــا ف ، بم  2015 ــمبر  ديس

20152014

التغير في نقاط 
األساس

حساسية صافي 
إيرادات الفائدة

التغير في نقاط 
األساس

حساسية صافي 
إيرادات الفائدة

20024٫980+20061٫680+كافة العمات

)24٫980(200-)61٫680(200-كافة العمات

3-  مخاطر مركز األسهم

ال يوجــد لــدى البنــك مركــز األســهم فــي الســجات التجاريــة، وبالتالــي فــإن رأس المــال المطلــوب ال شــيء. إال أنــه، يوجــد لــدى البنــك 
اســتثمارات قليلــة فــي الســجات المصرفيــة ضمــن فئــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة اإليضــاح رقــم 12 

ــمبر 2015. ــي 31 ديس ــا ف ــة كم ــات المالي ــول البيان ــتثمارات« ح »االس

4-  مخاطر صرف العمالت األجنبية

يوضــح المبلــغ المبيــن أعــاه مخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة فــي كِل مــن الســجات المصرفيــة والتجاريــة. نظــرًا لثبــات ســعر صــرف 
الدرهــم اإلماراتــي أمــام الــدوالر األمريكــي، ســوف يتــم اســتبعاد مخاطــر صــرف العمــات األجنبيــة التــي تتــم بالــدوالر األمريكــي وبعمــات 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي المثبــت ســعر صرفهــا أمــام ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة اإليضــاح 

رقــم 23 »إدارة المخاطــر - مخاطــر العمــات« حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015.

5-  مخاطر عقود الخيارات

إن تعــرض البنــك لعقــود الخيــارات التــي تــم شــراؤها أو التــي تــم بيعهــا، متطابــق تمامــً، 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

يقوم البنك باحتساب التغيرات في القيمة العادلة لاستثمارات المتاحة للبيع )سندات الدين وأسهم الملكية على حد سواء( وعقود 
تحوط التدفقات النقدية من خال حقوق الملكية. تم إدراج تفاصيل هذه التغيرات في اإليضاح 19 »التغيرات المتراكمة في القيم العادلة« 

حول البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2015.

فيما يلي األرباح/ )الخسائر( الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة المضافة إلى/ )المخصومة من( الشق 1 والشق 2 من رأس المال:

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

-   -القيمة   المضافة   إلى     /   ) المخصومة   من (   الشق   1   من   رأس   المال

)66٫893()109٫866( القيمة   المضافة   إلى     /   ) المخصومة   من (   الشق   2   

)66٫893()109٫866( اإلجمالي

المخاطر التشغيلية - منهج المؤشر األساسي هـ- 

فيما يلي حساب النفقات الرأسمالية والموجودات المعادلة المرجحة للمخاطر التشغيلية:

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

20131٫050٫5932012772٫173إجمالي اإليرادات )بما في ذلك الفائدة المعلقة(

20141٫376٫85520131٫050٫593

20151٫218٫97920141٫376٫855

3٫646٫4273٫199٫621

1٫215٫4761٫066٫540متوسط 3 سنوات

15%15%معامل   بيتا

182٫321159٫981المتطلبات   الرأسمالية   قبل   تطبيق   التقديرات   المحلية

1٫51٫5معامل   التقديرات   المحلية   بدولة   اإلمارات   العربية   المتحدة

273٫482239٫972المتطلبات   الرأسمالية   بعد   تطبيق   التقديرات   المحلية 

ما يعادل الموجودات المرجحة بالمخاطر 
2٫279٫0171٫999٫763)المتطلبات الرأسمالية مقسمة على 12 ٪ (
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