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قل  ات ال ا ققي ال تق م
ي   اه ادة م ي الإلى ال ة عامة –ال الع اه ة م ش

ة  ال انات ال ق ال ل ت تق ح

أ ال

ة ال انات ال ا ال ي الللق دقق ا في –ل الع الي  ان ال ال ألف م ب ي ت ") وال ة عامة ("ال ــاه ــ ة م ٣١شــــ
ــــــ  ــامل ٢٠٢٠د ــــ خل ال خل وال انات لل ة ، وال ق فقات ال ارخ  وال ة في ذل ال ه ة ال ــــــ ة لل ل ق ال ات في حق غ وال

اس اسات ال ا في ذل مل ال ة،  ال انات ال ل ال احات ح ة الهامة.واإل

ــالي  ـة، ع ال ال ه احي ال ـافـة ال رة عـادلـة، م  ــــــــــــــ فقــة تع  ــة ال ــال ــانـات ال ــا إن ال ــ في رأی ٣١ــا في لل
قار ٢٠٢٠د  اد ال ة إلع ول عای ال ارخ وفقًا لل ة في ذل ال ه ة ال ة لل ق فقاتها ال الي وت ة.، وع أدائها ال ال ال

أ اء ال أساس إب

ققي  ة م ول ــــــــــــــ ة "م ها في فق ضــــــــــــــ عای ت ت ه ال ج ه ا  ات ول ــــــــــــــ ة. إن م ول ق ال عای ال ا وفقًا ل ق ق ا ب لق ق
 . ق ا ال ة" م ه ال انات ال ق ال ات ع ت ــا ن ع ال قل ــ اســ الالن م ي لل ه ك ال ــل اع ال ن  وفقًا لق قان

قالل ـــــــــــ ة لالســ ول عای ال ا في ذل ال ـــــــــــ ( اســ ة لل ول ة ال عای األخالق ل ال ـــــــــــادرة ع م ــ ات ةال ل ) إلى جان م
ة   ا األخالق ات ول ـــ ع م ا ج ف ة، وق اســـ ة ال ة في دولة اإلمارات الع ال انات ال ا لل ق ق ـــلة ب ة ذات ال ه ات ال أخالق
ة   ول ة ال عای األخالق ل ال ــــــــــــــادرة ع م ن ال اســــــــــــــ القان ي لل ه ك ال ــــــــــــــل اع ال ات ولق ل ه ال األخ وفقًا له

. اس ة.لل ال انات ال ل ال ا ح اء رأی ا األساس إلب ف ل ة ل اس ة وم اف ها  ا عل ل ي ح ق ال قادنا أن أدلة ال اع و

ق الهامة ر ال أم

ة  ال انات ال ا لل ق ق ة في ت ان لها أك أه ي،  ه ا ال ي، في رأی ر ال ق الهامة هي تل األم ر ال ةإن أم ـ ة. وق لل ال ال
ل  ـــــًال ح ف ًا م لها، وال ن رأ ا ح الي وع ت رأی ل إج ـــــ ة  ال انات ال ا لل ق ق اق ت ر في ســـــ عامل مع تل األم ت ال
ا  ضــــــــح في ه ا األم م ا له ق ق ة ت ة معال ف ا ل ة أدناه، فإن وصــــــــف ضــــــــ ر ال ل أم م األم ص  ــــــــ ر. و ه األم ه

اق. ال

ا في ذل ما لق ق نا،  ة م تق ال انات ال ق ال ات ع ت ـــــا ققي ال ة م ول ـــــ ة م ة في فق ضـــــ ا ال ات ول ـــــ ف م ا ب
ة   ه اء ال ا األخ ا ل ة إلى تق ا ة لالســـ ــ ـ اءات ال ف اإلج ا ت ق ق ـــ ت ه، فق ت اًء عل ر. و ل األم عل ب ی

ال انات ال فةفي ال ة  . وت ضـــ ر ال عامل مع األم ة لل ف اءات ال ا في ذل اإلج ا بها،  ي ق ق ال اءات ال ائج إج ا ن  ل
فقة. ة ال ال انات ال ق ال ل ت ا ح اء رأی أدناه، أساسًا إلب
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قل  ات ال ا ققي ال تق م
ي ال   ي ال الع اه ادة م ة –إلى ال اه ة م ة)ش عامة (ت

ة)  ة (ت ال انات ال ق ال ل ت تق ح

ق الهامة ر ال ة)أم (ت

ق الهام  ق أم ال ة ال ل ة األم م خالل ع ف ت معال ك
ات  ـــــلف وض وال قعة على الق ان ال ـــــائ االئ (أ) خ

ل اإلسالمي ة ع ال ی م ال وال

ع إلى  ج جى ال اح ی ة٧اإل ال انات ال ل ال .ح

م ت ات وال ـلف وض وال ـائ على الق ـات ال ـ ل م
ات اإلدارة، في   ی ــــل تق ل اإلســــالمي أف ة ع ال ی ال
قعة وفقًا   ان ال ــــــــــــــائ االئ ة، ل م ة الع ان تارخ ال
ص  ــــــــ ا ه م قعة وفقًا ل ان ال ــــــــائ االئ اذج خ ل

ـار ع ـه في ال ـة رق (عل ـال ـقار ال اد ال ولي إلع -) ٩ال
ة رق  ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ة ("ال ال األدوات ال

٩.("

ـان   ـا االئ ـاـن م ق مـا إذا  ـة ب ا ـ م اإلدارة في ال تق
ـــل   ــة ع ال ـ ی ــ ـ م ال ـــات والـــ ــــــــــــــلف وض وال على الق

ٍل  ــ الء ق زادت  ه م ال  اإلســالمي إلى الع ج
احــل   ذج م ثالث م عــ ذلــ ب ن م  األولي، ث تق

قعة. ان ال ائ االئ اب خ ة ل فاض في الق لالن

وض  ة الق فاض في ق ق اإلدارة لالن ا إلى فه ل صل ت
ذج  ل اإلسالمي، ون ة ع ال ی م ال ات وال لف وال

اخلي لل وس ف ال فاض في ال ات االن اسة م
ائ  اذج خ ی ن ة ت ه ة لل وم ان ة االئ الق

قعة ان ال :االئ ي ت ، وال

ات - لف وض وال ف الق اد ت اجعة واع م
ل اإلسالمي. ة لل ی م ال الت ال ه وت

عة ما یلي:- ا م اإلدارة  تق
ان )١ ائ االئ احل وخ ی ال قعة على ت ال

ل  ة ع ال ی م ال ات وال لف وض وال الق
.اإلسالمي

فاض )٢ ات على االن ش ي بها م وض ال ی الق ت
اوزت  ي ت وض ال ا في ذل الق ة ( في الق

حلة ( قاقها) في ال ع اس ).٣م
لي)٣ اد ال قعات االق ات وت غ م
قعة)٤ ان ال ائ االئ اذج خ أداء ن

اجعة و - اصة م ف ال اد حاالت إعادة ال اع
فات. ه ال ل ه ة ح ة ال ل اإلدارة وع

ذج- ة ال ق م ص ة ال .وح
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قل  ات ال ا ققي ال تق م
ي   اه ادة م ي الإلى ال ة)–ال الع ة عامة (ت اه ة م ش

ة  ال انات ال ق ال ل ت ة) تق ح (ت

ة) ق الهامة (ت ر ال أم

ق الهام  ق أم ال ة ال ل ة األم م خالل ع ف ت معال ك
ات  ـــــلف وض وال قعة على الق ان ال ـــــائ االئ (أ) خ

ة) ل اإلسالمي (ت ة ع ال ی م ال وال

ــــــــــــــــاح  ع إلى اإل ج جى ال ل ٧ی ــةح ــال ــانــات ال .ال
ة( )ت

ام في  ل ب اإلدارة قام  ـــــــــــ  م األح م
رة أعاله ف ـ ـاالت ال یـ تـأثـا  ال ـ ــةت جـائ

ف رونا (ك ان م )١٩-ك ائ االئ ات خ على م
اعاة ما یلي :خالل م

ات  -١ غ ـــــــا في ذلـــــــ ال ـــــــة،  لع مـــــــات ت معل
مة في  ـــــــ ــ لي  ال ـــــــــاد ال هات االق ار ـــــــ ســ

اصة  ات ذات العالقة ال ج ؛بها وال
دةال-٢ اعات م ؛ وغ في ق
م-٣ ع ال اب ال .يتأث ت

ات   ـــــلف وض وال قعة للق ان ال ـــــائ االئ ی خ ا ب ق
ل  ة ع ال ی م ال ر وال اإلســـــــــالمي على أنها أح أم

قعة   ان ال ــــــــــــــائ االئ ی خ ق الهامة ح إن ت ال
ـــل  ــانـــ اإلدارة م ــة م جـ ـ ه ـــام ج اء أح ــ إج ــــــــــــ ی
ل   ة ع ال ی م ال ات وال ـــــــلف ــ وض وال ف الق ـــــــ ــ ت

احل ( اضـــات  ٣) أو (٢) أو (١اإلســـالمي إلى ال )، واالف
ـ  ــــــــــــــائ االئ ذج خ مـة في ن ـ ــــــــــــــ ـل ال قعـة م ان ال

ـــــــــــاد   ــ امل االق قعة وع ة ال ل ق ـــــــــــ ــ ة ال ق فقات ال ال
امـل   ع الع ف ل ــــــــــــــ لي، إلخ، إلى جـانـ إعـادة ال ال

ة ل ق ــــــــ ة أو ال ال ة ال ارج ام لها تأث  .ال ه األح إن ه
. ـة لل ال انـات ال ه على ال ج

ة: ال ق ال اءات ال ف إج ا ب ق

ا - ال ف م االلق ق ات م ه
قعة لل مع  ة ال ان ائ االئ اضات ال واف
ة  ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ات ال ل م

.٩رق 

ا في ذل تل - ضات،  ع ة م ال ة لع ال
ة  ت  ي تأث اعات ال دة في الق ج ةال ائ

ف رونا (ك ق ما ١٩-ك اءات ل إج ا  )، فق ق
ا  ة في م ه ادات ال ی ال ان ق ت ت إذا 
ا  اءات ح. لق ت إج ل ص ان  االئ

م ع ال اب ال ل تق تأث ت ي ذات ك
ةالعالقة  فائ امج ١٩-رونا (ك ) و

ا  ة في م ه ادات ال ل على تق ال أج ال
ض ع احل ال ی م ان وت االئ

ا - ا ق ار فك ة اخ ل وتق م معق
ل ق لي ال اد ال ات االق غ ةاإلدارة ل

ه  ة له ات ال ج هات وال ار وال
هات،   ار ي ت ال ات ال غ ا في ذل تق ال

هات  ار ات وال غ ه ال اؤها على ه إج
فة تأث  ع ات ل ج ةوال فجائ -رونا (ك

١٩.(

جة - ات ال ه ق م مالءمة م ا ب ق
قعة  ة ال ان ائ االئ ذج ال قة في ن ال

. لل

ة - ةال ف لع ا  ض، ق ع  م حاالت ال
ارة  اذج خ ة في ن ئ انات ال خالت ال م

قعة. ان ال االئ

ات - ا ة ل ئ اص ال ف الع إعادة ت ا  ق
ائج  قعة وتق م دقة ن ان ال ائ االئ خ

ذج. أداء ال

احات في - ق م مالءمة اإلف ا ب ا ق ك
عای  ات ال ل ة مقابل م ال انات ال ة ال ول ال

ة. ال قار ال اد ال إلع
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قل  ات ال ا ققي ال تق م
ي   اه ادة م ي الإلى ال ة)–ال الع ة عامة (ت اه ة م ش

ة)  ة (ت ال انات ال ق ال ل ت تق ح

ة) ق الهامة (ت ر ال أم

ق الهام  ة األم م خالل أم ال ف ت معال ق ك ة ال ل ع

م (ب) ل ال إدارة وص

ل  غ مات ال عل ا ال ج ل ا العامة ل ع ال ت
علقة  ال ال ات األع ل ة ض ع ت ا ال ال لل

ة. ال قار ال اد ال ا عامة فعالة إع اك حاجة إلى ض ه
قات  م ت ان أن تق مات وذل ل عل ا ال ج ل ل
قع  ا ه م ال  انات األع ة ب عال مات  عل ا ال ج ل ت

ة. اس قة م ات  غ اء ال وأن ی إج

ا إدارة  ر في ض ی أوجه الق ا ب ة، ق خالل ال
م. ل ال ه ما وص ا ه ر في ال إن أوجه الق

املة. ة ال عال ة ال ل زال ض ع

ةإن  ال م إلى اح ل ال ع الالزموص ألداء ما ی
د إلى  ه ق ی لة إل اته ال ل ب اإلخالل واج الف

اس  و غ ال خل ال ا في ذل ال ات،  اج ال
امج. ة أو ال ح بها لألن ات غ ال غ وال

اإلدارة  اصة  ة ال عال اءات ال ائج إج اجعة ن ا  ق
ا ا وتق ال ق ق اق ت خل ض ن ي ت قات ال لل

ة في  ه ة ال ة لل ال انات ال أث على ال ق ال ا ب وق
.٢٠٢٠د ٣١

ا  ج ل ال ت ة في م ه اءات ج ف إج ا ب لق ق
ة  ت ا ال ان ال ی ما إذا  ض ت غ مات  عل ال

ر  ةأوجه الق عل ة.ال ث خالل ال ق ح

ا  ورة، ق ق مع ال ةا الال ال
ة ل ة إضاف ه اءات ج ف إج ًا ب ا أ ال وق ألع

ال. لألع
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قل  ات ال ا ققي ال تق م
ي   اه ادة م ي الإلى ال ة)–ال الع ة عامة (ت اه ة م ش

ة)  ة (ت ال انات ال ق ال ل ت تق ح

مات األخ  عل ال

. مات األخ عل ة ع ال ول ل اإلدارة ال ق ال ت اردة في ال مات ال عل مات األخ ال عل ة للت ال ل
ا.٢٠٢٠ اص ب ات ال ا ققي ال ة وتق م ال انات ال الف ال  ،

ا ال  مات األخ ون عل ل ال ة ال  ال انات ال ل ال ا ح لها.ول إن رأی ق ح اج ت ن أ اس

دة أعاله   مات األخ ال عل اءة ال ا في ق ول ل م ة، ت ال انات ال ا لل ق ق عل ب ا ی احة  وف ح م ما ت ا ع ق م وال
مات األخ غ  عل ان ال ي إذا  ق أو ال اء ال ها أث ا عل ل ي ح فة ال ع ة أو ال ال انات ال ه مع ال ل ج قة  م
ة. ه اًء ج و أنها ت أخ ی

ة ال انات ال ه ال ة ع ه ول ع ال ة اإلدارة وال ول م

عای ة وفقًا لل ال انات ال ض العادل لل اد والع ولة ع اإلع ة م إن اإلدارة م ع ام ال ة واألح ال قار ال اد ال ة إلع ول ال
اد رق ( ن االت ام األساسي لل والقان أس وال ة ٢عق ال ة ٢٠١٥) ل قا ة، وع ال ة ال في دولة اإلمارات الع

اًء  ة، س ه اء ج ة م أخ ة خال انات مال اد ب ورة إلع ها اإلدارة ض ي تع ة ال اخل أ.ال ال أو خ ًة الح ان ذل ن

اح،  ارة واإلف أ االس ار على أساس م عة على االس رة ال ة تق ق ول ل اإلدارة م ة، ت ال انات ال اد ال ع إع
ال  اصلة أع ر ذات العالقة  ، ع األم اس ا ه م أساس الك ارة  أ االس ام م ارة واس أ االس على أساس م

ة  ف ان اإلدارة ت ت ة إال إذا  اس .ال لل ل ام ب یل واقعي س الق یها أ ب اله أو ل ل قاف أع أو إ

عة. ة لل ال قار ال اد ال ة إع ل اف على ع ة اإلش ول ة م ول ال ل م ی

ة  ول ة م ال انات ال ق ال ات ع ت ا ققي ال م

ة،  ه اء ال ة م األخ الي، خال ل إج ة،  ال انات ال ان ال ل ما إذا  لة ح ات معق ل على تأك ا هي ال اف إن أه
ل  ا ح ات ال ی رأی ا ققي ال ار تق م أ، وص ال أو خ ًة الح ان ذل ن اًء  ات س أك ة. ون ال ال انات ال ال

ة  ول ق ال عای ال اؤه وفقًا ل ق ال ت إج أن ال انًا  ها ل ض ات، ل أك ارة ع م عاٍل م ال لة هي ع عق ال
ة إذا   ه أ، وتع ج ال أو خ ة الح اء ن أ األخ دها. وق ت ة ع وج ه اء ال ًا األخ ف دائ ف  قع س ان م ال

ة. ال انات ال ه ال اًء على ه اذها ب ي ی ات م وال ة لل اد ارات االق ل على الق ل معق عة،  دة أو م ف ، م ث أن ت

ي خ  ه أ ال ال قاء م ة مع إ ه ام ال اء األح إج م  ة، نق ول ق ال عای ال ي ت وفقًا ل ق ال ة ال ل ار ع ة في إ ل الل ع
 . ق ا یلي:ال م  ا نق
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قل  ات ال ا ققي ال تق م
ي   اه ادة م ي الإلى ال ة)–ال الع ة عامة (ت اه ة م ش

ة)  ة (ت ال انات ال ق ال ل ت تق ح

ة) ة (ت ال انات ال ق ال ات ع ت ا ققي ال ة م ول م

ی  • اءات ت ف إج أ، وت وت ال أو خ ًة الح ان ذل ن اًء  ة، س ال انات ال ة في ال ه اء ال ا األخ وتق م
ة.  ال انات ال ل ال ا ح اء رأی ا أساس إلب ف ل ة ل ة ومالئ اف ق  ل على أدلة ت ، وال ا ل ال ة ل اس ق ال ال

أ ال اف ال م اك ا ع ال ق إن م ًا ألن االح اء، ن ة ع األخ ات ا ال ال أعلى م ال اتج ع االح ه ال
ة. اخل ة ال قا اوز ال ع أو ال أو ت ف ال و أو ال ا أو ال ی ال

وف، ول • ة لل اس ق م اءات ت ة ل إج ال انات ال ق ال ي ب ع ة ال اخل ة ال قا ام ال ل على فه ل ال
ة  اخل ة ال قا ام ال ة ن ل فعال اء رأ ح ف إب .للبه

احات ذا• ة واإلف اس ات ال ی ق ة ال ل عة وم معق ة ال اس اسات ال ي قام بها تق م مالءمة ال ت العالقة ال
اإلدارة.

ي ت • ق ال اًء على أدلة ال ، ب ارة وتق أ االس ة وفقًا ل اس قة ال ام اإلدارة ل ل م مالءمة اس اج ح االس
ي ق تلقي  م ال  وف ال اث أو ال األح عل  ا ی ه ف ق ج م  اك ع ان ه ها، ما إذا  ل عل ل ال ك ح

رة  ا الق ع عل ، فإنه ی ه ق ج م  اك ع ا إلى أن ه صل ارة. إذا ت أ االس اله على أساس م اصلة أع على م
ا إذا  یل رأی ة أو تع ال انات ال لة في ال احات ذات ال ا إلى اإلف اص ب ات ال ا ققي ال اه في تق م أن نلف االن

احات غ  ه اإلف ققي كان ه ار تق م ى تارخ إص ها ح ا عل ل ي ح ق ال ا على أدلة ال اجات ة. وتع اس اف
قف   ة ق ت في ت ل ق وف ال اث أو ال ا. إال أن األح اص ب ات ال ا ارة.الال أ االس ار وفقًا ل ع االس

ة، • ال انات ال ل وم ال ض العام وه عامالت تق الع ل ال ة ت ال انات ال ان ال احات، وما إذا  ا في ذل اإلف
ة. ال انات ال ض العادل لل ق الع ل  ة  اث ال واألح

ة،  ه ق ال ائج ال ق ون ي ال لل م ار ال اق واإل ، ال ٍر أخ ص، م ب أم ة  ولي ال اصل مع م ن
.ا في ذل أ  ق ة ال ل دها خالل ع ة ن اخل ة ال قا ام ال ة في ن ه ب ج ع

افة العالقات و  لغه  ة، ون قالل االس عل  ا ی ي ف ه ك ال ل اع ال ا لق ل ا ق ام أن ف  ة  ولي ال ارًا ل م إق ا نق ر ك األم
ا  قالل ث على اس أنها ت ل  ل معق ق  ي ق ُع لة، األخ ال ا ذات ال ت.إن، وال وج

ق و  ة في ت ان أك أه ي ن أنها  ر ال ی تل األم ة، ی ت ولي ال ها ل ي ی اإلبالغ ع ر ال م ب األم
ة  ال انات ال ةال ات الللف ا ققي ال ر في تق م صف تل األم م ب ق هامة. ونق ر ت ل تع أم ة، و ال ا ال اص ب

اح ع  م اإلف ة، ن أنه  ع ا األم للعامة أو، في حاالت نادرة للغا اح ع ه ع اإلف ائح ت ن أو الل ان القان إال إذا 
ة  ات ة العامة ال ل ائ ال ل ف ل معق ل  ام ب ة للق ل ات ال اع اوز ال قع أن ت نا ح أنه م ال ا األم في تق ه

ا اإل اح.ع ه ف







البنك العربي المتحد ش.م.ع
بیان الدخل

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٦إلى ١اإلیضاحات المرفقة من تشكل 
. ٧–١تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  تم إدراج 

)٩(

دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

إیضاحات 
٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
ألف درھم

٦٠٨٬٢٩٠٨٨٨٫٥٨٠الفوائد والربح من األدوات اإلسالمیةدخل 
٣٣٬٦٣٩٣٥٫٧٧٤الدخل من الذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي

───────────────
١٦٦٤١٬٩٢٩٩٢٤٫٣٥٤إجمالي دخل الفوائد والدخل من منتجات التمویل اإلسالمي

)٣٦٦٫٧٥٠()٢٧٤٬٠٩٠(مصاریف الفوائد
)١٦٦٫٦٣٨()٧٤٬٤٣٠(المنتجات اإلسالمیة–التوزیعات على المودعین 

───────────────
)٥٣٣٫٣٨٨()٣٤٨٬٥٢٠(١٧إجمالي مصاریف الفوائد والتوزیعات على المودعین 

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمیة بعد تنزیل التوزیعات 
٢٩٣٬٤٠٩على المودعین 

٣٩٠٫٩٦٦

١٨٤٢٬٣٠٩٧٥٫٠٦٣صافي دخل الرسوم والعموالت 
١٩١٦٬٩٤٩٢٣٫٧٤٢األجنبيدخل الصرف

٢٠٥٠٬١٩٦٥٤٫٩٩٣دخل تشغیلي آخر
───────────────

٤٠٢٬٨٦٣٥٤٤٫٧٦٤مجموع الدخل التشغیلي 

)١٩١٫٠٠٠()١٥٠٬٠٩٣(مصاریف منافع الموظفین
)٣٩٫٤٤١()٢٧٬٩٤٣(االستھالك

)٨٣٫٦١٩()٨٣٬٩٩٩(٢١مصاریف تشغیلیة أخرى
───────────────

)٣١٤٫٠٦٠()٢٦٢٬٠٣٥(مجموع المصاریف التشغیلیة 
───────────────

١٤٠٬٨٢٨٢٣٠٫٧٠٤األرباح قبل خسائر انخفاض القیمة 

)٧٠١٫٤٥٧()٨٠٨٬١٢٣(٢٢صافي خسائر انخفاض القیمة
───────────────

)٤٧٠٫٧٥٣()٦٦٧٬٢٩٥(صافي خسائر السنة 
═══════════════

)٠٫٢٣() ٠٫٣٢(٢٣السھم (األساسیة والمخفضة بالدرھم) خسارة
════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
بیان الدخل الشامل

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٦إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٧–١ات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  تم إدراج تقریر مدققي الحساب 

)١٠(

دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
ألف درھم

)٤٧٠٬٧٥٣()٦٦٧٬٢٩٥(صافي خسائر السنة 

بنود الدخل الشامل األخرى 

بیان الدخل د تصنیفھا الحقاً إلىبنود ُمعاد أو قد یعا

القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: 
٨٣٬٢٧٥٢٢٦٬٩٦٩صافي التغیرات في القیمة العادلة خالل السنة
٢٬٣٤٩)٢٬٠٩٨(التغیر في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)١٢٧٬٤٨٩()١١٩٬٦٥٣(ُمعاد تصنیفھا إلى بیان الدخل
────────────────

١٠١٬٨٢٩)٣٨٬٤٧٦(بنود (الخسائر الشاملة) / الدخل الشامل األخرى للسنة 
────────────────

)٣٦٨٬٩٢٤()٧٠٥٬٧٧١(للسنة الشامل ) / الدخل الشاملة مجموع (الخسائر
════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
بیان التدفقات النقدیة

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٦إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٧–١حول البیانات المالیة في الصفحات  تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین 

)١١(

دیسمبر٣١السنة المنتھیة في 

إیضاحات
٢٠٢٠
ھم ألف در 

٢٠١٩
ألف درھم 

األنشطة التشغیلیة
)٤٧٠٫٧٥٣()٦٦٧٬٢٩٥(السنة خسائر صافي 

التعدیالت للبنود التالیة: 
٢٧٬٩٤٣٣٩٫٤٤١استھالك 

٩٢٬٧٢٠٥٫٧٢٤وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ خسارة من شطب ممتلكات ومعدات 
١٫٠٥٠-خسارة من إغالق فرع

)١٩()٩٠(ات وبیع ممتلكات ومعدربح من التأمین 
٩١٠٤٬٤٥٥١٤١٫٣٠٨االستثماریةاالنخفاض في قیمة العقارات 

١٠٣٩٬٣٦٦١٠٨٫٢٤٥موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة دین االنخفاض في قیمة
٢٢٦٦٤٬٣٠٢٤٥١٫٩٠٤صافي خسائر انخفاض القیمة االئتمانیة
٢١٬٤٢١٢٥٫٢٣٣إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات 

-) ٢٬١٠٠(١٠تسویة الدینعند أرباح من بیع موجودات مستحوذ علیھا 
)٢٧٫٦٣٤() ٥٬٠٢١(صافي خسارة القیمة العادلة من استبعاد استثمارات 

١٦٤-٨من استثماراتةخسائر غیر محقق
────────────────

١٨٥٬٧٠١٢٧٤٫٦٦٣طلوبات التشغیلیة لم وااألرباح التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات 
────────────────

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
١٬٩٠٠٬٩٧٦٧٥٨٫٩٧٦قروض وسلفیات 

٥٣٠٬١٣٧٦٢٫٣٩٤أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تستحق بعد ثالثة أشھر 
)١٢٢٫١٧٧() ٩١٬٠٤١(٦ت مشتقةوك نظیرة مقابل قروض ومعامالھامش نقدي محتفظ بھ لدى بن

١٠١٠٨٬٨٩٦١١١٫٩٩٥موجودات أخرى
)٣٦٨٫٦٥٨()٢١٥٬٧٤٧(مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر 

)١٫٣٥٣٫٣٩١() ١٬٤٣٨٬٧٣٣(١٢ودائع العمالء 
)٧١٫٠٣٨()١٢٠٫٣٥٩(١٤مطلوبات أخرى

────────────────
)٧٠٧٫٢٣٦(٨٥٩٫٨٣٠األنشطة التشغیلیة)المستخدم فيمن/ (النقد فيصا

────────────────
األنشطة االستثماریة

)٢٤٫٦٧١() ٢٧٫٨١٦(٩شراء ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ 
٩٠١٩متحصالت من مطالبات التأمین واستبعاد العقارات والمعدات 

)١٫٢١٢٫٤٩٦()١٤٦٫٩٤٤(شراء استثمارات 
٤١٨٫٤١٢١٫٧٧٠٫٢٧٨متحصالت من استرداد / بیع استثمارات 
-٣٠٫٤٠٠تسویة الدینعندعلیھا متحصالت من بیع موجودات مستحوذ

────────────────
٢٧٤٫١٤٢٥٣٣٫١٣٠صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارّیة

────────────────
ویلیةاألنشطة التم

٨٠٧٫٩٥١-١٣المتحصالت من قروض متوسطة األجل 
)٢٧٥٫٤٣٨() ١٫٤٨٧٫٣٦٣(١٣األجلقروض متوسطة  سداد 

)٢٢٢(-تكلفة إصدار األسھم 
────────────────

٥٣٢٫٢٩١) ١٫٤٨٧٫٣٦٣(الناتج من األنشطة التمویلیة(المستخدم في)/من صافي النقد 
────────────────

٣٥٨٫١٨٥)٣٥٣٫٣٩١(صافي التغیر في النقدیة وشبھ النقدیة

١٫١٠٠٫٠٩٨٧٤١٫٩١٣ینایر ١في النقدیة وشبھ النقدیة
────────────────

٧٤٦٫٧٠٧١٫١٠٠٫٠٩٨دیسمبر ٣١في  النقدیة وشبھ النقدیة
═══════════════

مالي التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل: ردة في بیان المركز ال المبالغ التالیة الوا النقدیة وشبھ النقدیة شمل ت
١٬١٢٠٬٦٠١١٫٣٦٨٫٦٣٩نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي

٧٥٬٣٣٨٦٠٩٫١٩١مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
)٨٧٧٫٧٣٢()٤٤٩٬٢٣٢(مبالغ مستحقة إلى البنوك 

───────────────
٧٤٦٬٧٠٧١٫١٠٠٫٠٩٨

═══════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٦إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٧–١لبیانات المالیة في الصفحات  تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول ا

)١٢(

رأس المال 
ألف درھم

خاص احتیاطي
ألف درھم

قانوني احتیاطي
ألف درھم

عام احتیاطي
ألف درھم

إعادة احتیاطي 
التقییم 

ألف درھم

التغیرات 
فيالمتراكمة

القیمة العادلة 
ألف درھم

خسائر متراكمة 
ألف درھم

المجموع 
ألف درھم

٢٬٥٢٩٬٤٦٠)٤٢٦٬٩٢٦()٤٢٬٨٥٥(٢٠١٩٢٬٠٦٢٬٥٥٠٤٢٢٬١١٦٥٠٤٬٦٧١٩٬٣١١٥٩٣ینایر ١يف
)٤٧٠٫٧٥٣()٤٧٠٫٧٥٣(------خسائر السنة

١٠١٫٨٢٩-١٠١٫٨٢٩-----الدخل الشامل للسنة
────────────────────────────────────────────────

)٣٦٨٫٩٢٤()٤٧٠٫٧٥٣(١٠١٫٨٢٩-----سنةمجموع الخسارة الشاملة لل
)٢٢٢()٢٢٢(------)١٥تكلفة إصدار األسھم (إیضاح 

-٣٨-)٣٨(----تحویل استھالك األرض والمباني
────────────────────────────────────────────────

٢٬١٦٠٬٣١٤)٨٩٧٬٨٦٣(٢٠١٩٢٬٠٦٢٬٥٥٠٤٢٢٬١١٦٥٠٤٬٦٧١٩٬٣١١٥٥٥٥٨٬٩٧٤دیسمبر ٣١في 
)٦٦٧٬٢٩٥()٦٦٧٬٢٩٥(------خسائر السنة

)٣٨٬٤٧٦(-)٣٨٬٤٧٦(-----الخسائر الشاملة للسنة
────────────────────────────────────────────────

)٧٠٥٬٧٧١()٦٦٧٬٢٩٥()٣٨٬٤٧٦(-----مجموع الخسارة الشاملة للسنة
خسائر متراكمة تم تسویتھا مقابل االحتیاطیات 

)١٥(إیضاح 
-)٨٩٧٬٨٦٣---)٤٧٥٬٧٤٧()٤٢٢٬١١٦-

-٣٨-)٣٨(----تحویل االستھالك عن األراضي والمباني
────────────────────────────────────────────────

١٬٤٥٤٬٥٤٣)٦٦٧٬٢٥٧(٢٨٬٩٢٤٩٬٣١١٥١٧٢٠٬٤٩٨-٢٠٢٠٢٬٠٦٢٬٥٥٠دیسمبر ٣١في 
════════════════════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)١٣(

التأسیس واألنشطة ١

كشركة مساھمة خاصة في إمارة الشارقة. وقد قام البنك بتغییر شكلھ ١٩٧٥("البنك") في عام  ش.م.عتأّسس البنك العربي المتحد  
بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة ١٩٨٢ركة مساھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة في عام القانوني إلى ش

) ٨اھمة عامة وفقًا ألحكام قانون الشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (ة، وتم تسجیل البنك كشركة مسالشارق
، ٢٥٠٢٢في إمارة الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة، وعنوانھ ص. ب. (وتعدیالتھ). یقع مكتب البنك المسجل ١٩٨٤لسنة 

الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة.

ة األعمال البنكیة التجاریة من خالل مكاتبھ وفروعھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. كما یزاول یتمثل نشاط البنك في مزاول
خالل أقسام الخدمات المصرفیة اإلسالمیة المتواجدة في فروع مختارة.البنك العملیات المصرفیة اإلسالمیة من 

أساس اإلعداد٢

التوافق بیان 

المالیة للبنك وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة یتم إعداد البیانات 
تقاریر المالیة الدولیة ومتطلبات القوانین الساریة المفعول في دولة اإلمارات العربیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات ال

٢تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم والذي ینص على ٢٠٢٠لسنة ٢٦تحادي رقم االقانون الصدر المرسوم بالمتحدة.
إن . ٢٠٢١ینایر ٢بتاریخ یالت حیز التنفیذ التعددخلت حیث أ،٢٠٢٠سبتمبر ٢٧بتاریخ بشأن الشركات التجاریة ٢٠١٥لسنة 

.الساریةاالمتثال للتعدیالت والتأكد من جدیدة الحكام األالبنك بصدد مراجعة 

أعلنت العدید من حیثتقلبات كبیرة في األسواق المالیة في جمیع أنحاء العالم.حدوث إلى )١٩-وباء كورونا العالمي (كوفیدى أد
للمنشآت تدابیر لتقدیم المساعدة المالیة وغیر المالیة إجراء اإلمارات العربیة المتحدة، عن حكومة دولة فیھا الحكومات، بما 
التفاصیل وتم بیان ،الموجودات والمطلوباتؤثر الوباء على االفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة المرتبطة بقیاس المتضررة. ی

.من ھذه البیانات المالیة٤في اإلیضاح رقم 

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ١-٣

٢٠٢٠ینایر ١التي تبدأ في للبنكالمعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة ١-١-٣

مفعولھ للفترة السنویة التي تبدأ في أو بعديیسرالعنوان 

دیالت ع ار التـع دولي رقم لى المعـی ار  ١المحـاســـــبي اـل والمعـی
الجوھریة: تعریف األمور ٨المحاسبي الدولي رقم 

٢٠٢٠ینایر ١

١: المرحـلة إـعادة تشـــــكـیل المـقارـنة المعـیارـیة لســـــعر الـفاـئدة
دیالت على  ة رقم التـع الـی اریر الـم داد التـق دولي إلـع ار اـل ٩المعـی

دولي رقم  اســـــبي اـل ارالمـح ار ا٣٩والمعـی داد  والمعـی دولي إلـع ـل
٧التقاریر المالیة رقم 

٢٠٢٠ینایر ١

: تعریف األمور الجوھریة  ٨والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم .١
ت المالیة عرض البیانا ١، أصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٨في أكتوبر  

السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء لتتماشى مع تعریف األمور ٨والمعیار المحاسبي الدولي رقم 
الجوھریة في المعاییر ولتوضیح جوانب محددة من التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومات جوھریة إذا كان حذفھا 

قرارات التي یتخذھا المستخدمون األساسیون للبیانات المالیة أو التعتیم عنھا قد یؤثر بشكل معقول على الأو إساءة استخدامھا 
لألغراض العامة على أساس تلك البیانات المالیة، والتي تقدم معلومات مالیة حول منشأة محددة تقوم بإعداد التقاریر المالیة". إن 

ات المالیة للبنك. یتوقع أن یكون لھ تأثیر جوھري على البیانالتعدیالت على تعریف األمور الجوھریة ال
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تتمة) ١-٣

(تتمة) ٢٠٢٠ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة للبنك التي تبدأ في ١-١-٣

والمعیار المحاسبي  ٩التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم لسعر الفائدة: إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة .٢
٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٩الدولي رقم 

والمعیار الدولي ٩المالیة رقم معیار الدولي إلعداد التقاریر تتضـمن تعدیالت إعادة تـشكیل المقارنة المعیاریة لـسعر الفائدة على ال
ـعدد من اإلعـفاءات والتي تنطبق على جمیع عالـقات التحوط والمـتأثرة مـباشـــــرة ـبإـعادة تشـــــكـیل ٧إلـعداد التـقاریر الـمالـیة رقم 

ــعر الفائدة. ــكیل إلى تقدیراتالمقارنة المعیاریة لسـ ــأن توقیت و/أو حج تتأثر عالقة التحوط إذا أدت إعادة التشـ م غیر مؤكدة بشـ
ــأنھ أو أداة التحوط. ــتندة إلى المقارنة المعیاریة للبند المتحوط بشـ ــكیل المقارنة المعیاریة  التدفقات النقدیة المسـ ونتیجة إلعادة تشـ

ة المعیاریة للبند لســــعر الفائدة، قد یكون ھناك تقدیرات غیر مؤكدة حول توقیت و/أو حجم التدفقات النقدیة المســــتندة إلى المقارن
قد یؤدي نھ أو أداة التحوط خالل الفترة الـسابقة الـستبدال معیار ـسعر فائدة حالي بـسعر فائدة بدیل خال من المخاطر.المتحوط بـشأ 

ذلك إلى تقدیرات غیر مؤكدة فیما إذا كانت الصــفقة المتوقعة محتملة إلى حد كبیر وما إذا كانت عالقة التحوط مســتقبًال فعالة إلى
حد كبیر.

عر توفر التعدیالت إعف تبدال معیار ـس تمرار خالل فترة التقدیرات غیر المؤكدة قبل اـس بة التحوط من االـس اءات مؤقتة تمّكن محاـس
ینایر  ١الفائدة الحالي بمعدل فائدة بدیل خاٍل من المخاطر. یكون تاریخ ســـریان التعدیالت للفترات الســـنویة التي تبدأ في أو بعد 

طبیق المتطلبات بأثر رجعي. ومع ذلك، فإنھ ال یمكن إعادة إدراج أي عالقات تحوط الـسماح بالتطبیق المبكر. یجب ت، مع  ٢٠٢٠
ــوقیة. ومع  ــتناد إلى المعلومات الس ــابقاً عقب التطبیق، كما انھ ال یمكن تصــنیف أي عالقات تحوط باالس تم التوقف عن تثبیتھا س

بة الدولیة تركیزه نح اكتمال المرحلة األولى، یوجھ مجلس معای ائل التي قد تؤثر على التقاریر المالیة  یر المحاـس ة ھذه المـس و دراـس
عند اـستبدال معدل فائدة معیاري حالي بمعدل فائدة خالي من المخاطر. ُیـشار إلى ذلك بالمرحلة الثانیة من مـشروع مجلس معاییر 

.ائدة بین البنوكإعادة تشكیل أسعار الفیلیة عن لإلفصاحات التفص٣٥ُیرجى مراجعة اإلیضاح.المحاسبة الدولیة

یتعرض البنك "بشـكٍل محدود" ألسـعار الفائدة بین البنوك على أدواتھ المالیة التي سـیتم اسـتبدالھا أو إعادة تشـكیلھا كجزء من ھذه 
یكون إلعادة تـشكیل أـسعار المبادرة على مـستوى الـسوق. ھناك تقدیرات غیر مؤكدة بـشأن توقیت وطرق االنتقال. یتوقع البنك أن

.ئدة بین البنوك آثارًا "محدودة" على الجوانب التشغیلیة وإدارة المخاطر والجوانب المحاسبیة في مختلف قطاعات أعمالھالفا 

ولم  ٢٠٢١ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الصادرة لكن لم یسر مفعولھا بعد للفترة المحاسبیة للبنك والتي تبدأ في ٢-١-٣
مبكراً یتم اتباعھا 

على المعیار الدولي إلعداد التقاریر  ٢تعدیالت المرحلة -لم یقم البنك بعد بتطبیق إعادة تشــكیل المقارنة المعیاریة لســعر الفائدة 
ــبي الدولي رقم ا والمعی٩المالیة رقم  ي إلعداد التقاریر  والمعیار الدول٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٩ر المحاس

من إعادة تشـــكیل أســـعار الفائدة بین البنوك) والتي تم ٢(المرحلة ١٦والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٤لمالیة رقم ا
إصدارھا ولكن لم یسر مفعولھا بعد

)٢٠٢١ر ینای١المرحلة الثانیة (تاریخ سریان المفعول: -إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك 

تمرار  تقدم المرح  مح لعالقات التحوط الخاصـة بالبنك باالـس عار الفائدة بین البنوك إعفاءات مؤقتة تـس كیل أـس لة الثانیة من إعادة تـش
عند استبدال معدل فائدة معیاري حالي بمعدل فائدة خالي من المخاطر. تتطلب اإلعفاءات من البنك تعدیل تعیینات التحوط ووثائق 

ارة إلى معدل فائدة خالي من المخاطر، مع إعادة تعریف وصـف أداة ضـمن ذلك إعادة تعریفالتحوط. یت المخاطر المحوطة لإلـش
ة التحوط. یتوـجب إجراء   الـی ة تقییم فـع دـیل طریـق اـئدة ـخالي من المـخاطر وتـع ــارة إلى مـعدل ـف د المحوط لإلشـــ التحوط و / أو البـن

والتي یتم فیھا االسـتبدال. إلجراء تقییم بأثر رجعي لفعالیة التحوط، قد المحاسـبیةفترة التحدیثات على وثائق التحوط بحلول نھایة 
یقوم البنك باختیار التحوط على أساس التحوط إلعادة تغییر القیمة العادلة التراكمیة إلى الصفر. قد یقوم البنك بتصنیف سعر فائدة  

التدفقات النقدیة للبند المحوط، بشـرط أن یكون بند مخاطر  عادلة أو كمكون مخاطر تحوط غیر محدد تعاقدیًا للتغیرات في القیمة ال
سعر الفائدة قابًال للتحدید بشكل منفصل.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تتمة) ١-٣

٢٠٢١ینایر  ١مفعولھا بعد للفترة المحاســبیة للبنك والتي تبدأ في یســر المعاییر والتعدیالت والتفســیرات الصــادرة لكن لم ٢-١-٣
(تتمة)ولم یتم اتباعھا مبكراً 

(تتمة))٢٠٢١ینایر ١المرحلة الثانیة (تاریخ سریان المفعول: -إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك 

الناشـئة عن إعادة تشـكیل أسـعار الفائدة بین البنوك، ال یر المؤكدة  التقدیرات غلم یقم البنك باعتماد التعدیل مبكرًا، وخلص إلى أن 
٣٥یرجى الرجوع إلى اإلیضــــاح یؤثر على عالقات التحوط الخاصــــة بھ إلى الحد الذي یحتاج فیھ إلى إیقاف عالقات التحوط.

لإلفصاح المفصل عن إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك.

یة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنـشورة أو التفـسیرات الـصادرة عن لجنة عاییر الدولأخرى من الملیس ھناك معاییر 
أت تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي قد تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا للمرة األولى على السنة المالیة للبنك التي بد

المالیة للبنك.البیاناتوھري على لھا تأثیر ج قع أن یكون وكان یتو٢٠٢٠ینایر ١في 

أساس القیاس٢-٣

تم إعداد البیانات المالیة للبنك طبقا لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء ما یلي:

؛ واألدوات المالیة المشتقة وتقاس بالقیمة العادلة-
بنود اـلدـخل الشـــــاـمل األخرىـعادـلة من خالل موجودات ـمالـیة ـبالقیـمة الـعادـلة من خالل الربح أو الخســـــارة وـبالقیـمة ال-

وتقاس بالقیمة العادلة.

العملة الوظیفیة وعملة العرض٣-٣

لقد تم .لبنكالمســـــتخدمة لدى اإن البیانات المالیة معروضـــــة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة وھو عملة العرض للبنك والعملة 
م) باستثناء ما یرد خالف ذلك.تقریب جمیع المبالغ إلى أقرب ألف درھم (ألف درھ

األدوات المالیة٤-٣

ــأ عنھ أي األداة المالیة ھي  ــأة ما وبند موجوداتعقد ینش ــأة أخرى. جمیع بند مطلوباتمالي لمنش مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنش
عمال الرأســـمالیة قید التنفیذ  الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي ھي أدوات مالیة باســـتثناء الممتلكات والمعدات واأل

والمبالغ المدفوعة مقدماً ومخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین وحقوق الملكیة للمساھمین.

التصنیف١-٤-٣

المالي على أنھ مقاس بأي مما یلي:بند الموجودات، یتم تصنیف التثبیت األوليعند 
التكلفة المطفأة.·
.األخرىل الشامل بنود الدخ القیمة العادلة من خالل ·
القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.·

فیما یلي توضیح لمتطلبات تصنیف أدوات الدین وأدوات حقوق الملكیة.

أدوات الدین

أدوات الدین ھي تلك األدوات التي تســتوفي تعریف المطلوبات المالیة من وجھة نظر الجھة المصــدرة، مثل القروض والســندات 
سندات الشركات والذمم المدینة التجاریة المشتراة من العمالء في ترتیبات شراء دیون دون حق الرجوع.الحكومیة و

النموذج التجاري لدى البنك إلدارة الموجودات المالیة وسمات التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة.یستند التصنیف على 

ات القیاس الثالث:ف أدوات الدین الخاصة بھ إلى واحدة من فئبناًء على ھذه العوامل، یقوم البنك بتصنی

الموجودات المحتفظ بھا بغرض جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة عندما تمثل تلك التكلفة المطفأة: یقاس بالتكلفة المطفأة ·
ت غیر المصنفة بالقیمة العادلة األصلیة والفوائد، ویقاس بالتكلفة المطفأة الموجودادفعات حصریة للمبالغالتدفقات النقدیة

مقابل مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة وداتج ولماذهلھیةرفتدلالقیمةالیدتعمیتخسارة. من خالل الربح أو ال
اداتیر"إفيلمالیةھذه الموجودات امنئدالفوادخلویتم إدراج .14-4-3 المدرجة والمقاسة كما ھو مبین في اإلیضاح

.لفعلياةلفائدالمعدطریقةامستخدا بالفوائد" 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المالیة (تتمة) األدوات ٤-٣

التصنیف (تتمة) ١-٤-٣

(تتمة)أدوات الدین

الموجوداتبنود الدخل الشامل األخرى: یقاس بالقیمة العادلة من خالل  بنود الدخل الشامل األخرىالقیمة العادلة من خالل  ·
لمحتفظ بھا لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة ولبیع الموجودات عندما تمثل التدفقات النقدیة للموجودات دفعات المالیة ا

الموجودات غیر المصنفة بنود الدخل الشامل األخرىحصریة للمبالغ األصلیة والفوائد. ویقاس بالقیمة العادلة من خالل 
بنود الدخل الشامل تم تحویل الحركات في القیمة الدفتریة من خالل لخسارة. ویالربح أو ابالقیمة العادلة من خالل 

الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي دخل، باستثناء عند تسجیل أرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة واألخرى
الموجودات المالیة، فإن م استبعاد وعندما یت.األرباح أو الخسائرعلى التكلفة المطفأة لألدوات التي یتم تسجیلھا في بیان 

یعاد تصنیفھا من حقوق الملكیة إلى الربح بنود الدخل الشامل األخرىاألرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا في 
فائدة الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في "إیرادات الفوائد" باستخدام طریقة معدل الدخلأو الخسارة. ویتم إدراج 

لي.الفع

القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوفي ·
. یتم إدراج األرباح أو الخسائر بنود الدخل الشامل األخرىمعاییر تسجیلھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءا من عالقة التحوط ضمن ي تقاس بالقیمةأداة الدین التالناتجة عن 
حساب الربح أو الخسارة وتعرض في بیان الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فیھا.

صیل ن ھدف البنك ھو فقط تح النقدیة، أي ما إذا كایعكس نموذج األعمال كیفیة إدارة البنك للموجودات من أجل تولید التدفقات 
التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناشئة عن بیع الموجودات.

دلة من خالل م قیاسھا بالقیمة العا إذا لم ینطبق أي منھما، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ویت
الخسارة.الربح أو 

عندما یحتفظ نموذج العمل بموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة أو لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیعھا، یقوم البنك بتقییم
صلیة ات الحصریة للمبالغ األلفوائد ("اختبار الدفعما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل فقط دفعات للمبالغ األصلیة وا

وفوائدھا"). عند إجراء ھذا التقییم، یقوم البنك بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة متوافقة مع اتفاق إقراض أساسي، أي 
ح الذي یتماشى سیة األخرى وھامش الربأن الفائدة تشمل فقط مقابل القیمة الزمنیة للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األسا 

ق اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدیة إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض مع اتفا 
األساسي، یتم تصنیف الموجودات المالیة ذات الصلة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ما، یتغیر نموذج أعمالھ إلدارة تلك التغیرات في الموجودات. تتم الدین عندما، وفقط عندعادة تصنیف استثمارات یقوم البنك بإ 
إعادة التصنیف من بدایة فترة التقریر األولى التي تلي التغییر. ویتوقع أن تكون ھذه التغیـرات نادرة الحدوث ولم یحدث أي منھا  

خالل السنة.

أدوات حقوق الملكیة

قوق الملكیة من وجھة نظر الجھة المصدرة، أي األدوات التي ال تحتوي على أدوات تستوفي تعریف ح أدوات حقوق الملكیة ھي
التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دلیًال على الفوائد المتبقیة في صافي موجودات الجھة المصدرة.

. بنود الدخل الشامل األخرىعادلة من خالل رض المتاجرة بالقیمة الیقاس االستثمار في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھ لغ
. یتم تثبیتالالتوقف عنفي مثل ھذه الحاالت، ال یتم تحویل المبالغ المعروضة في الدخل الشامل الحًقا إلى الربح أو الخسارة عند 

ضوح استرداد جزء من وزیعات األرباح تمثل بوتوزیعات األرباح على ھذه االستثمارات في الربح أو الخسارة ما لم تكن تتثبیت
فة االستثمار.تكل

یتم تصنیف كافة الموجودات المالیة األخرى على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.



البنك العربي المتحد ش.م.ع
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)١٧(

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

والقیاس التثبیت األولي ٢-٤-٣

ودائع في التاریخ الذي تنشأ فیھ. كما یتم مبدئیاً تسجیل كافة الموجودات والمطلوبات  یل القروض والسلفیات والیقوم البنك مبدئیاً بتسج 
المالیة األخرى في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي یصبح فیھ البنك طرفاً في األحكام التعاقدیة الخاصة بھذه األدوات.

بند غیر مبین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مبدئیا بالقیمة العادلة زائدا، ألي  قیاس الموجودات أو المطلوبات المالیةیتم  
تكالیف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ أو اإلصدار.

مبادئ قیاس التكلفة المطفأة ٣-٤-٣

المالي بند المطلوبات أو بند الموجوداتیتم بھ قیاس مالي في المبلغ الذي بند مطلوبات أو بند موجوداتتتمثل التكلفة المطفأة ألي 
، ناقصًا المسدد من المبلغ األصلي، زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألي فرق التثبیت األوليعند 

العالوات والخصومات بما في ذلك تكالیف االستحقاق، ناقصاً أي انخفاض في القیمة. ویتم إدراجبین المبلغ المبدئي المسجل ومبلغ  
مبدئیة ضمن القیمة الدفتریة لألداة ذات الصلة.المعاملة ال

القیاس الالحق ٤-٤-٣

قیمة عادلة قابلة للقیاس بشكل موثوق، ، یتم قیاس كافة األدوات المالیة بالقیمة العادلة، باستثناء أي أداة لیس لھا التثبیت األوليعقب  
یمة العادلة أدناه.یاس األدوات المالیة كما ھو مدرج في مبادئ قیاس القوعندئذ یتم ق

ُتقاس كافة الموجودات األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ناقصًا خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت.

األرباح والخسائر من القیاس الالحق ٥-٤-٣

استثمارات الدین)أ(

بنود الدخل الشامل ح والخسائر الناشئة عن التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل ل األربا یتم تسجی
لمالیة أو انخفاض قیمتھا، الموجودات اتثبیتالتوقف عنمباشرة ضمن حقوق الملكیة من خالل الدخل الشامل، لحین األخرى

سابقًا ضمن حقوق الملكیة في بیان الدخل. ویتم تسجیل التغیرات في القیمة المثبتة المتراكمة األرباح أو الخسائر تثبیتعندئذ یتم 
العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في وقت الحق في األرباح أو الخسائر.

سھماستثمارات األ) ب(

وال یعاد تصنیف أرباح مة العادلة الستثمارات األسھم في الدخل الشامل،األرباح والخسائر الناشئة من التغیرات في القیتثبیتیتم 
توزیعات األرباح من ھذه االستثمارات في الربح أو الخسارة تثبیت وخسائر القیمة العادلة الحقا للربح أو الخسارة. ویستمر 

في استالم الدفعات.كإیرادات أخرى عندما یتقرر الحق

التوقف عن التثبیت ٦-٤-٣

الموجودات المالیة عند انقضاء الحقوق التعاقدیة في قبض التدفقات النقدیة من الموجودات أو تحویلھا مع قیام یتم التوقف عن تثبیت
المطلوبات المالیة عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو التوقف عن تثبیت البنك بتحویل كافة مخاطر وعوائد الملكیة بشكٍل كامل. یتم 

أو انقضائھا.إلغائھا 

قوم بموجبھا بتحویل موجودات مثبتة في بیان مركزه المالي ولكن تحتفظ بكل أو معظم المخاطر واالمتیازات یلبنك معامالت  یبرم ا
علىمثلة  ومن األالخاصة بالموجودات المحولة أو جزء منھا. في مثل ھذه الحاالت، ال یتم التوقف عن تثبیت الموجودات المحولة.  

اقیات إعادة الشراء.امالت اتفھذه المع

قیاس القیمة العادلة ٧-٤-٣

في معاملة منتظمة بین بند مطلوباتأو دفعھ نظیر تحویل بند موجوداتالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ نظیر بیع 
في السوق األكثر نفعاً للبنك في المشاركین في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة أو، في حالة عدم توفر سوق رئیسیة، 

.البندتعكس مخاطر عدم الوفاء بھذا بند مطلوباتذلك التاریخ. إن القیمة العادلة ألي 

داة، عند الضرورة، باستخدام السعر المعلن في السوق النشطة لتلك األداة. تعتبر السوق سوقاً یقوم البنك بقیاس القیمة العادلة لأل
منتظمة ومالئمة من حیث الحجم بما یكفي لتحدید بیانات بند المطلوبات أو بند الموجوداتمالت المتعلقة بنشطة عندما تكون المعا 

األسعار على أساس مستمر.



البنك العربي المتحد ش.م.ع
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)١٨(

المحاسبیة الھامة (تتمة) السیاسات ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

(تتمة) قیاس القیمة العادلة٧-٤-٣

العادلة باستخدام أسالیب التقییم التي تعمل على طة، یقوم البنك حینھا بتحدید القیمةفي حال عدم وجود سعر معلن في سوق نش
الصلة الجدیرة بالمالحظة مع الحد من استخدام المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة. تحقیق االستفادة القصوى من معطیات التقییم ذات  

ستخدمھا المشاركون في تحدید سعر المعاملة.یتضمن أسلوب التقییم المختار جمیع العوامل التي یمكن أن ی

المعاملة، أي القیمة العادلة للمقابل الممنوح یتمثل عادًة في سعرالتثبیت األوليإن أفضل دلیل على القیمة العادلة لألداة المالیة عند 
ضوعي على القیمة لة ولم یتوفر دلیل موتختلف عن سعر المعامالتثبیت األوليأو المقبوض. إذا قرر البنك أن القیمة العادلة بتاریخ  
أي أسلوب من أسالیب التقییم مماثل أو استنادًا إلىبند مطلوبات أو  بند موجوداتالعادلة إما من خالل سعر معلن في سوق نشطة ل

قیمة العادلة، ویتم تعدیلھا التي ال تستخدم إال البیانات المستمدة من األسواق الجدیرة بالمالحظة، یتم مبدئیًا قیاس األداة المالیة بال
بح أو الخسارة على أساس وسعر المعاملة. ویتم تسجیل الفرق الحقًا في الرالتثبیت األوليلتأجیل الفرق بین القیمة العادلة بتاریخ 

حظة أو بعد تاریخ مالئم على مدى عمر األداة ولكن لیس بعد التاریخ الذي یكون فیھ التقییم مدعوماً كلیًة ببیانات سوقیة جدیرة بالمال
إغالق المعاملة.

یقیس البنك الموجودات والمطلوبات "،  العرض" وسعر "العطاءإذا كان لبند موجودات أو بند مطلوبات تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر "
). العرضوسعر العطاء وسط لسعر توالمراكز الطویلة والقصیرة بمتوسط سعر السوق (والذي یتم حسابھ كم

ات والمطلوبات المالیة المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان المدارة من قبل البنك على أساس صافي الموجودإن محفظة
وق أو لمخاطر االئتمان، یتم قیاسھا على أساس السعر الذي یمكن قبضھ من بیع مركز صافي طویل التعرض إما لمخاطر الس

تعرض لمخاطر محددة. یتم إجراء تلك التسویات التي تتم على مستوى األجل (أو دفعھ لتحویل مركز صافي قصیر األجل) ألي
علقة بالخطر وذلك لكل أداة من األدوات المشمولة بالمحفظة.المحفظة لكل بند من الموجودات والمطلوبات على أساس التسویة المت

ة التقریر التي یظھر فیھا التغییر.التحویالت بین مستویات قیاس القیمة العادلة كما في نھایة فتربتثبیت یقوم البنك 

قروض وسلفیات ٨-٤-٣

قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوق نشطة. تنشأ القروض القروض والسلفیات ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو  
ج القروض والسلفیات بالتكلفة المطفأة.والسلفیات عندما یتم تقدیم النقد إلى مدین دون وجود نیة للمتاجرة بالذمم المدینة. ویتم إدرا

استثمارات ٩-٤-٣

المالي ما یلي:یشمل بند "االستثمارات في األوراق المالیة" المدرج في بیان المركز
.بنود الدخل الشامل األخرىسندات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل ·
.بنود الدخل الشامل األخرىاستثمارات في األوراق المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل·

بنود الدخل ألرباح والخسائر في ، یتم تسجیل ابنود الدخل الشامل األخرىبالنسبة ألدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل 
جة بالتكلفة ، باستثناء ما یلي، والتي یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة على النحو ذاتھ للموجودات المالیة المدرالشامل األخرى

المطفأة:
الفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلیةدخل·
الخسائر االئتمانیة المتوقعة والعكوسات ·

، فإن األرباح أو الخسائر بنود الدخل الشامل األخرىسندات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل التوقف عن تثبیت عندما یتم 
یعاد تصنیفھا من حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة.الدخل الشامل األخرىودبنالمتراكمة المسجلة سابقا في 

مبالغ مستحقة من بنوك ١٠-٤-٣

الفعلي، تدرج المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة
وجد.اض في القیمة، إن ناقصاً مخصص االنخف
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

النقدیة وشبھ النقدیة ١١-٤-٣

الصندوق والحسابات الجاریة غیر المقیدة لدى فيفي بیان التدفقات النقدیة من النقد ا المشار إلیھالنقدیة وشبھ النقدیةتكون ت
أشھر أو أقل والمبالغ المستحقة ائع لدى المصرف المركزي التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة المصرف المركزي والود

من (إلى) البنوك عند الطلب أو التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل.

یة ضمانات مال ١٢-٤-٣

ن من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت. تحتسب الضمانات یقوم البنك خالل سیاق العمل االعتیادي بمنح ضمانات مالیة تتكو
التثبیت مبدئیًا في البیانات المالیة بالقیمة العادلة مع إدراج قیمة األقساط المقبوضة ضمن بند "مطلوبات أخرى". وعقب المالیة 
بند اریف المطلوبة لتسویة أي البنك بموجب كل كفالة باألقساط المطفأة أو أفضل تقدیر للمصطلوبات بند م، یتم قیاس األولي

مالي ینشأ نتیجة للضمان، أیھما أعلى.مطلوبات 

المتعلقة بالضمانات المالیة یتم إدراجھا في بیان الدخل ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانیة". ویتم المطلوباتأي زیادة في 
ثابت على مدى فترة الضمان.على أساس القسط الالرسوم والعموالت"دخلإدراج األقساط المقبوضة في بیان الدخل ضمن "صافي  

وتحوطات مشتقات ١٣-٤-٣

األدوات المشتقة، بما في ذلك العقود اآلجلة والعقود المستقبلیة واتفاقیات المعدالت اآلجلة وعقود المقایضة وعقود  یبرم البنك عقود 
یشیر سعر المعاملة المدرج في الدخل / المصاریف الخیارات في صرف العمالت األجنبیة ومعدل الفائدة وأسواق رأس المال.

یمة العادلة لألداة المشتقة عند التثبیت األولي. والحقًا للتثبیت األولي، یتم بیان األدوات األخرى في سیاق العمل االعتیادي إلى الق
. تدرج المشتقات ذات القیم السوقیة المالیة المشتقة بالقیم العادلة عندما تكون مصنفة كجزء من عالقة تحوط ومصنفة كأداة تحوط

، بینما تدرج المشتقات ذات القیم السوقیة السالبة (الخسائر غیر المحققة) الموجبة (األرباح غیر المحققة) ضمن الموجودات األخرى
لمقاصة مراكز ضمن المطلوبات األخرى في بیان المركز المالي. التغیرات في القیم العادلة للمشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة أو

ل.المتاجرة األخرى تدرج في الدخل (المصاریف) التشغیلیة األخرى في بیان الدخ 

، قرر البنك استمرار تطبیق متطلبات محاسبة التحوط بموجب ٩على النحو المسموح بھ في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
.٣٩المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ي، بما في ذلك وثیق العالقة بین أداة (أدوات) التحوط وبند (بنود) التحوط بشكل رسملتحوط، یقوم البنك بتعند التصنیف األولي ل
أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر لتنفیذ التحوط إلى جانب الطریقة التي ستستخدم لتقییم فعالیة عالقة التحوط. یقوم البنك بإجراء 

مستمرة، لتحدید ما إذا كان من المتوقع أن تكون أداة (أدوات) التحوط ذات "فاعلیة عالیة"تقییم، عند بدایة عالقة التحوط وبصورة
ھا في مقاصة التغیرات التي تطرأ على القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المتحوط (أو البنود المتحوطة) خالل الفترة التي یتم فی

٪.١٢٥٪ إلى ٨٠لكل تحوط تتراوح ما بین تحدید التحوط، وما إذا كانت النتائج الفعلیة 

المالیة المشتقة المحددة والمؤھلة كتحوط للقیمة العادلة التي یتضح أنھا عالیة الفعالیة فیما إن التغیرات في القیمة العادلة لألدوات 
لمقابلة في القیمة العادلة یتعلق بمخاطر التحوط یتم إدراجھا في الدخل / (المصاریف) التشغیلیة األخرى إضافة إلى التغیرات ا

لمخاطر المتحوطة.للموجودات أو المطلوبات المتحوطة التي تكون منسوبة ل

یتوقف تنفیذ محاسبة التحوط عندما تنتھي أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھاؤھا أو االستفادة منھا أو أنھا لم تعد مؤھلة لمحاسبة 
فتریة مة العادلة لألدوات المالیة المحملة بالفائدة، یتم إطفاء أي تعدیالت للقیمة الدالتحوط. عند اإلیقاف، وفي حالة تحوطات القی

المتعلقة بمخاطر التحوط في بیان الدخل على مدار الفترة المتبقیة لالستحقاق.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

(تتمة) وتحوطات مشتقات ١٣-٤-٣

موجودات ومطلوبات البنك ومراكز إدارة المخاطر، حین أن معامالت المشتقات تقدم تحوطات اقتصادیة فعالة بموجب إدارة ي ف
، وعلیھ یتم احتسابھا كمشتقات ٣٩فإنھا ال تكون غیر مؤھلة لمحاسبة التحوط بموجب أحكام محددة في المعیار المحاسبي الدولي 

ة األخرى.(المصاریف) التشغیلیدخلباح وخسائر القیمة العادلة ذات الصلة ضمن المحتفظ بھا للمتاجرة ویتم بیان أر

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ١٤-٤-٣

یطبق البنك منھج مكّون من ثالث مراحل لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على األدوات المالیة المحتسبة بالتكلفة المطفأة والقیمة 
. تتنقل الموجودات بین المراحل الثالث التالیة بناء على التغیر في الجودة االئتمانیة بنود الدخل الشامل األخرىل العادلة من خال

:ت األوليالتثبیمنذ 

شھراً ١٢المرحلة األولى: الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة )١
ولم تتعرض لالنخفاض في التثبیت األوليحیث لم یكن ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ للتعرضاتبالنسبة  

جزء الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المرتبط باحتمالیة حدوث حاالت تثبیت  قیمتھا االئتمانیة منذ نشأتھا، یتم  
التعثر خالل فترة االثني عشر شھرًا التالیة.

ي القیمة االئتمانیةرضة لالنخفاض فغیر المع-المرحلة الثانیة: الخسارة االئتمانیة على مدى العمر )٢
ولكن دون أن التثبیت األوليبالنسبة للتعرضات االئتمانیة حیث یكون ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ 

جزء الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر.تثبیتتتعرض لالنخفاض في قیمتھا االئتمانیة، یتم 

المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة-لمتوقعة على مدى العمر ة االئتمانیة االمرحلة الثالثة: الخسار)٣
یتم تقییم الموجودات المالیة على أنھا تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر سلبي 

نص علیھا المعیار المحاسبي لمعاییر التي یعلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لتلك الموجودات. ویستخدم ھذا نفس ا
، وال تزال منھجیة البنك تجاه المخصصات المحددة دون تغییر. وبالنسبة للموجودات المالیة التي تعرضت ٣٩الدولي رقم  

ستخدام الفوائد با دخلالخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ویتم احتساب  تثبیت  النخفاض في القیمة االئتمانیة، یتم  
عدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة (صافیة من المخصصات) بدًال من إجمالي القیمة الدفتریة.ة مطریق

شھرًا لألدوات المالیة التالیة التي تعتبر ذات ١٢یقوم البنك بقیاس مخصص الخسارة بمبلغ یعادل الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة  
مخاطر ائتمان منخفضة:

المصرف المركزي والبنوك األخرىى دة لداألرص·
سندات الدین االستثماریة؛ و·
موجودات مالیة أخرى تتكون بشكل رئیسي من ذمم مدینة متنوعة ·

شھرًا ھي الجزء من الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تنتج من أحداث التعثر ألداة مالیة التي ١٢الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
شھرًا من تاریخ التقریر.١٢خالل فترة ظھر یحتمل أن ت
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ١٤-٤-٣

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

ة المرتبطة بموجودات أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة یقوم البنك بالتقییم على أساس مستقبلي للخسارة االئتمانیة المتوقع
وكذلك المتربطة بالتعرض الذي ینشأ من عقود الضمان المالي. یعترف البنك بنود الدخل الشامل األخرىة العادلة من خالل  والقیم

وقعة:ه الخسائر في تاریخ كل تقریر. ویبین قیاس الخسارة االئتمانیة المتبمخصص خسارة لمثل ھذ

؛مبلغاً عادال مرجحاً تم تحدیده من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة·
؛ والقیمة الزمنیة للمال·
ث السابقة معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جھد غیر ضروري في تاریخ التقریر حول األحدا·

االقتصادیة.والظروف الحالیة والتوقعات لألحداث المستقبلیة والظروف 

عرض مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة في بیان المركز المالي 

یتم عرض مخصصات الخسارة االئتمانیة المتوقعة في بیان المركز المالي على النحو التالي:

ن إجمالي: كخصم مبنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل ·
؛ وعلى التواليبنود الدخل الشامل األخرىالقیمة الدفتریة للموجودات وتعدیالت على 

التزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص في بند مطلوبات أخرى.·

قروض معاد التفاوض بشأنھا ٥-٣

تضمن ذلك تمدید ترتیبات السداد واالتفاق على حیثما أمكن، یسعى البنك إلعادة ھیكلة القروض بدًال من استحواذ الضمان. وقد ی
وض ادة التفاوض على الشروط، ال یعتبر القرض متأخر السداد. تقوم اإلدارة بإعادة جدولة القرشروط جدیدة للقرض. ما أن تتم إع

تقییم فردي بشكل مستمر لضمان الوفاء بكافة المعاییر وأن السداد المستقبلي مرجح الحصول. تستمر القروض في الخضوع ل
وجماعي لالنخفاض في القیمة المحسوب باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض.

الشطب٦-٣

التمویل اإلسالمي المدینة والموجودات المالیة األخرى لدیھ (وأي یقوم البنك بشطب أرصدة القروض والسلفیات وأرصدة 
عندما تحدد إدارة االئتمان بالبنك أن ھذه الموجودات المالیة غیر قابلة مخصصات أخرى ذات عالقة لخسائر االنخفاض في القیمة)  

غییر ھام في المركز المالي للمقترض أو المصدر یتم تحدید ذلك بعد األخذ باالعتبار معلومات منھا حدوث تللتحصیل كلیاً أو جزئیاً.
الضمانات لسداد جمیع االلتزامات. یتم شطب الموجودات ما یؤدي إلى عدم قدرتھ على دفع التزاماتھ كاملة، أو عدم كفایة عوائد 
.مقابل المخصصات وصوًال إلى المبلغ الذي یعتبر غیر قابل للتحصیل

القانوني بالمطالبة بالحسابات المشطوبة وقد تستمر في جھودھا السترداد المبلغ بما في ذلك وفي المقابل یحتفظ البنك بكامل حقھ
الدعاوى القضائیة.

المبالغ المحصلة الحقاً التي تم شطبھا سابقاً في بیان الدخل.بیتثتیتم 

الموجودات المستحوذ علیھا مقابل تسویة الدیون ٧-٣

ق المعامالت من خالل االستحواذ على الموجودات مقابل تسویة الدیون. یتم تسجیل الموجودات في حاالت معینة، یقوم البنك بإغال
دلة ناقصًا تكالیف البیع أو بالقیمة الدفتریة للقرض (صافیة من خسائر انخفاض القیمة)، أیھما أقل، في المستحوذ علیھا بقیمھا العا 

ودات األخرى". تنص سیاسة البنك على استبعاد الموجودات المعاد تملكھا . ویتم تسجیل ھذه الموجودات في "الموج تاریخ المقایضة
ض أو سداد المطالبات القائمة. وعموما ال یشغل البنك العقارات المعاد تملكھا بطریقة منظمة. وتستخدم عائدات االستبعاد في خف

درج بالتكلفة وصافي توالموجودات المستحوذ علیھا عند تسویة الدیون یتم االحتفاظ بھا كمخزون إن بغرض االستخدام التجاري.
القیمة التي یمكن تحقیقھا أیھما أقل.
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مة) السیاسات المحاسبیة الھامة (تت٣

اإلیرادات تحقق٨-٣

بنود الدخل الشامل بالنسبة لجمیع األدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة للدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
وعات أو أو مصاریف الفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم المدفأرباح/دخل، یتم تسجیل األخرى

المستقبلیة المقدرة على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القیمة المقبوضات النقدیة
الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. یأخذ ھذا الحساب في االعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ویشمل أي رسوم  

ألداة وتشكل جزءا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة. یتم إضافیة تنسب مباشرة إلى اأو تكالیف
المالي عندما یقوم البنك بتعدیل تقدیراتھ للمدفوعات أو المقبوضات. بند المطلوبات أو لبند الموجوداتتعدیل القیمة الدفتریة 
أو مصاریف دخلفائدة الفعلي األصلي وُیدرج التغیر في القیمة الدفتریة ضمن  المعدلة على أساس معدل الوُتحتسب القیمة الدفتریة

الفوائد.

بالنسبة للموجودات المالیة التي كانت منخفضة القیمة االئتمانیة عند التثبیت األولي، یتم حساب دخل الفائدة من خالل تطبیق سعر  
ال یتم رد حساب دخل الفائدة على أساس القیمة اإلجمالیة، لبند الموجودات.معدل على التكلفة المطفأة الفائدة الفعلي على االئتمان ال

حتى في حال تحسن مستوى مخاطر االئتمان لبند الموجودات.

على تتضمن ھذه الرسوم دخل العموالت إن الرسوم المحصلة من تقدیم خدمات على مدى فترة من الزمن تستحق خالل تلك الفترة.
وأتعاب الوصایة وأتعاب االستشارات اإلداریة األخرى.خطابات االعتماد والضمانات وغیرھا 

یتضمن دخل صرف العمالت األجنبیة الدخل من تجارة العمالت األجنبیة باإلضافة إلى أرباح وخسائر إعادة التقییم.

یتم تثبیت توزیعات األرباح عند استحقاق الدفعات.قھا أو تحملھا.وم األخرى یتم تثبیتھا عند تحقإن الدخل والمصاریف المتعلقة بالرس

بیع الضمانات المعلقة ٩-٣

قد یتم الحصول على ضمانات عقاریة وضمانات أخرى لتسویة بعض القروض والسلفیات ویتم قیدھا ضمن "الموجودات األخرى". 
الیف البیع أو بالقیمة الدفتریة للقرض (صافیة من مخصص انخفاض یتم تسجیل الموجودات المستحوذ علیھا بقیمھا العادلة ناقصاً تك

لمقایضة. ال یتم احتساب االستھالك على ھذه الموجودات. ویتم قید أي انخفاض الحق یتعلق القیمة)، أیھما أقل، في تاریخ ا
القیمة ویدرج ضمن بیان األرباح أو بالموجودات المستحوذ علیھا عن القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع تحت بند خسائر انخفاض 

صاً تكالیف البیع، إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ ھذه الزیادة خسائر انخفاض أي زیادة الحقة في القیمة العادلة ناقتثبیت  الخسائر. ویتم  
القانونیة ذات العالقة القیمة المتراكمة، ضمن بیان األرباح أو الخسائر. تتماشى سیاسة بیع الضمانات لدى البنك مع المتطلبات 

والخاصة بالمناطق التي یعمل ضمنھا البنك.

ممتلكات ومعدات ١٠-٣

الممتلكات والمعدات بالتكلفة باستثناء تكالیف الصیانة الیومیة ناقصًا االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. ال یتم تدرج 
استھالك أرض التملك الحر حیث تعد ذات عمر غیر محدد.

:للممتلكات والمعدات على النحو التاليم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجیة المتوقعة تی

سنة٢٥أكثر من مبانٍ 
سنوات٥أكثر من مركبات

سنوات٨إلى ٣أكثر من أثاث ومعدات مكتبیة 
سنة١٢أكثر من تحسینات على عقار مستأجرتجھیزات و

تعدیلھا عند الضرورة.ساب االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة بتاریخ كل تقریر مع یم طرق ح یعاد تقی

تتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات لتحري االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى 
یتم وجد ذلك المؤشر، وعندما تكون القیمة الدفتریة أعلى من القیمة الممكن استردادھا،عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة، وإذا 

المستخدمة، إلى القیمة الممكن استردادھا، وھي القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمةالموجوداتتخفیض القیمة الدفتریة لتلك  
أیھما أعلى.

تبعاد أو عندما ال یكون من المتوقع وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة من المعدات عند االسبنود الممتلكات ویتم التوقف عن تثبیت 
على أساس (الفرق بین بند الموجوداتالتوقف عن تثبیتاستخدامھا أو استبعادھا. یتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن 

خر" في بیان الدخل الشامل في التشغیلي اآلدخلا ضمن "التسجیلھ)، ویتمالموجوداتلبند صافي عوائد االستبعاد والقیمة الدفتریة 
.بند الموجوداتالتوقف عن تثبیتالسنة التي یتم فیھا 
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مخصصات ١١-٣

ُمرّجح ومن الممكن المن ) نتیجة لحدث سابق ویكونُتحتسب المخصصات عندما یترتب على البنك التزام حالي (قانوني أو ضمني
قیاس تكالیف تسویة االلتزام بشكٍل موثوق بھ. یتم عرض المصاریف المرتبطة بأي مخصص في بیان الدخل بعد تنزیل أي 

تعویضات.

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٢-٣

المستحقة للموظفین وفقًا ألحكام ، لمكافآت نھایة الخدمة ١٩الدولي رقم یتم كذلك رصد مخصص، وفقًا ألحكام المعیار المحاسبي 
العمل بدولة اإلمارات العربیة المتحدة عن فترات خدمتھم حتى تاریخ المركز المالي مع اإلفصاح عن المخصص الناشئ قانون

تیین مساھماتھ المتعلقة بالمواطنین اإلماراتحت بند "مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین" في بیان المركز المالي. یدفع البنك 
أمینات االجتماعیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وال یوجد أي التزام إضافي.بموجب قانون معاشات التقاعد والت

العمالت األجنبیة ١٣-٣

ا یتم تحویل الموجودات والمطلوبات یتم إدراج المعامالت بالعملة األجنبیة بأسعار الصرف السائدة بتواریخ تقییم المعامالت. كم
األرباح تثبیتماراتي بمتوسط سعر الصرف السائد بتاریخ المیزانیة العمومیة. ویتم قدیة بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم اإلالن

والخسائر الناتجة في بیان الدخل الموحد.

تقاریر القطاعات ١٤-٣

اد والخدمات المصرفیة للشركات وأخرى.القطاعات التشغیلیة التالیة: الخدمات المصرفیة لألفرتقاریر قطاعات البنك مبنیة على 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ١٥-٣

یقوم البنك في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات النخفاض في قیمتھا. وفي حالة 
. لبند الموجوداتة سنویا، یقدر البنك القیمة القابلة لالسترداد  وجود مثل ھذا المؤشر، أو عندما یستدعي األمر فحص انخفاض القیم

أو وحدة تولید النقد ناقصا تكالیف البیع أو القیمة لبند الموجوداتالقابلة لالسترداد في القیمة العادلة ودات بند الموج وتتمثل قیمة 
الوحدة المولدة للنقد على قیمتھا القابلة لالسترداد، یكون و ألبند الموجوداتمن االستخدام، أیھما أعلى. عندما تزید القیمة الدفتریة 

نخفاض في قیمتھ ویتم تخفیض قیمتھ إلى القیمة القابلة لالسترداد.قد تعرض البند الموجودات

الت خصم وألغراض تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معد
. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصا تكالیف وجوداتلبند المتعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الوقتیة للمال والمخاطر المصاحبة 

البیع، ُتستخدم طریقة تقییم مناسبة. ویتم التحقق من ھذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقییم أو غیرھا من مؤشرات القیمة العادلة 
حة.المتا

یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل على أن خسائر انخفاض القیمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة  
أو وحدة تولید النقد. وال یتم عكس  لبند الموجوداتأو انخفضت قیمتھا. فإذا وجد مثل ھذا الدلیل، یقدر البنك القیمة القابلة لالسترداد  

فاض القیمة المسجلة سابقا إال إذا كان ھناك تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ تسجیل ة انخ خسار
على القیمة القابلة لالسترداد، لبند الموجوداتآخر خسارة انخفاض في القیمة. ویكون العكس محدودا بحیث ال تزید القیمة الدفتریة  

بند الموجوداتة التي كان یمكن تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم تدَرج أي خسارة انخفاض في قیمة  دفتریأو على القیمة ال
خالل السنوات السابقة. ویسجَّل ھذا العكس في بیان الدخل.

المحاسبة بتاریخ التسویة والمتاجرة ١٦-٣

لطرق االعتیادیة" في تاریخ التسویة، أي في تاریخ تسلیم م "با یتم تسجیل كافة مشتریات ومبیعات الموجودات المالیة التي تت
الموجودات إلى الطرف المقابل. إن مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتم بالطرق االعتیادیة ھي مشتریات أو مبیعات 

قواعد المتعارف علیھا في السوق.أو الالموجودات المالیة التي تقتضي تسلیم الموجودات خالل إطار زمني تحدده عموماً القوانین 
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موجودات برسم األمانة ١٧-٣

إن الموجودات المحتفظ بھا برسم األمانة أو بصفة ائتمانیة ال یتم التعامل معھا على أنھا موجودات خاصة بالبنك، وبالتالي لم تدرج 
ضمن ھذه البیانات المالیة.

المقاصة ١٨-٣

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي فقط في حالة توفر حق قانوني واجب النفاذ 
بمقاصة المبالغ المحتسبة ویكون ھناك نیة لدى البنك للتسویة على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس 

ذلك على اتفاقیات التسویة الرئیسیة حیث تدرج الموجودات والمطلوبات بقیمتھا اإلجمالیة في بیان المركز  ینطبق  وعموما الالوقت.  
المالي.

توزیعات أرباح األسھم العادیة ١٩-٣

. ین في البنكقبل المساھمیتم إدراج توزیعات األرباح عن األسھم العادیة كالتزام وتخصم من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا من 
تخصم توزیعات األرباح المرحلیة من حقوق الملكیة عند اإلعالن عنھا وعندما ال تعود خاضعة لتقدیر البنك. یتم اإلفصاح عن 

توزیعات األرباح للسنة التي تتم الموافقة علیھا بعد تاریخ بیان المركز المالي كحدث وقع بعد تاریخ بیان المركز المالي.

ول أوراق القب ٢٠-٣

تنشأ أوراق القبول عندما یترتب على البنك التزام بسداد دفعات مقابل سندات یتم سحبھا بموجب خطابات االئتمان. تصبح األداة 
بعد القبول التزامًا غیر مشروط لدى البنك، وبالتالي یتم تسجیلھا ضمن المطلوبات المالیة في بیان المركز المالي. ومع ذلك، لكل 

یض من العمیل ویتم تسجیلھ ضمن الموجودات المالیة.قابل بالتعوحق تعاقدي مقبول 

منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة ٢١-٣

باإلضافة إلى المنتجات المصرفیة التقلیدیة، یقدم البنك لعمالئھ منتجات مصرفیة معینة ال تحمل فائدة وتتم الموافقة علیھا من قبل 
الشرعیة.ھیئة الرقابة 

سالمیة المتنوعة المبینة أدناه واإلفصاح عنھا وعرضھا وفقاً لمتطلبات مضمون األدوات األساسیة والمعاییر األدوات اإلیتم احتساب  
الدولیة للتقاریر المالیة/ المعاییر المحاسبیة الدولیة/ تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

المرابحة: 
فعات ثابتة غیر مدرجة في سوٍق نشطة. المرابحة ھي معاملة بیع مالیة غیر مشتقة ذات دللمرابحة ھي موجودات  إن الذمم المدینة

المنوي بیعھ بوضوح للعمیل ویبیعھ للعمیل على أساس التكلفة مضافًا لبند الموجوداتیقوم فیھا البائع (البنك) بتحدید التكلفة الفعلیة  
مقابل ربح وتتم عادة على أساس سداد مؤجل.وجوداتبند المفي الواقع بیع إلیھا ھامش الربح (الربح). وھي 

ُتحتسب اإلیرادات من تمویل المرابحة على أساس متناسب زمنیاً خالل مدة عقد المرابحة، باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي.

اإلجارة: 
. یتم تحدید مدة  د على مدار فترة محددةلعمیل مقابل إیجار محدتتضمن اإلجارة عقدًا یقوم بموجبھ البنك بشراء ومن ثم تأجیر بند 

.اإلیجار، باإلضافة إلى أساس اإلیجار، واالتفاق علیھما مسبقاً. یستحوذ البنك على الملكیة النفعیة للعقار لتأجیر حق االنتفاع للعمیل

ي.ریقة معدل الربح الفعلة اإلیجار، باستخدام طتُـحتسب اإلیرادات من تمویل اإلجارة على أساٍس متناسب زمنیًا على مدى فتر

القرض: 
القرض ھو تحویل لملكیة ثروة ملموسة (مال) من عمیل إلى البنك ویلزم البنك بإعادة ثروة مساویة (مال) للعمیل عند الطلب أو 

مالء ي اإلسالمي المقدم للعوفق الشروط المتفق علیھا مما یعني أن أصل القرض مستحق الدفع عند الطلب. یستند الحساب الجار
وھو مبلغ خاٍل من الربح مستلم من العمیل لدى البنك ال یستحق علیھ أي ربح أو أي نوع آخر من العوائد.على مفھوم القرض 
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(تتمة) منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة٢١-٣

الوكالة: 
البنك وكیل االستثمار (الوكیل) لعمیلھ (الموكل) إلیداع الة باالستثمار یصبح بموجبھا اتفاقیة مبنیة على مفھوم الوكتتضمن الوكالة 

أموالھ في حساب استثمار الوكالة لیتم استثمارھا في أدوات استثماریة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. یتم استخدام األموال 
أو االستثمار في أدوات استثماریة إسالمي لعمالء البنك اآلخرینل االستثمار في تسھیالت تمویللتولید الربح للعمیل من خال

أخرى متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.

یتم دفع اإلیرادات المحققة من ودائع وكالة للعمالء ویدرج البنك المصاریف المقابلة في بیان الدخل. یتحمل الوكیل أي خسائر 
خالف ذلك یتحملھا الموكل.ة شروط وأحكام عقد الوكالة، وء التصرف أو اإلھمال أو مخالفنتیجة لسو

عقود اإلیجار ٢٢-٣

موجودات حق االستخدام: 
یقوم البنك بتثبیت موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند الموجودات المعني لالستخدام). یتم 

وتعدیلھا لغرض أي إعادة تقییم ي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة، موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أقیاس 
لمطلوبات عقد اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإلیجار المثبت والتكالیف المباشرة األولیة 

دًا بشكل افز إیجار مستلمة. إذا لم یكن البنك متأكتمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصًا أي حوالمتكبدة ومدفوعات عقد اإلیجار التي 
معقول من الحصول على ملكیة بند الموجودات المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة 

ودات حق االستخدام ومدة عقد اإلیجار، أیھما أقصر. تخضع موج على أساس القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة لالستخدام
إلى انخفاض القیمة.

مطلوبات عقود اإلیجار 
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، یقوم البنك بتثبیت مطلوبات عقد اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب 

ز ذلك دفعات ثابتة جوھریة) ناقصاً أیة حوافدفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (بما في سدادھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن
إیجار مدینة ودفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. 

امات إنھاء عقد اإلیجار، مؤكد بشكل معقول أن یمارسھ البنك ودفع غروتشمل دفعات اإلیجار أیضًا سعر الممارسة لخیار الشراء ال
یجار تعكس أن البنك یمارس خیار اإلنھاء. یتم تثبیت دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل إذا كانت مدة اإل

كمصروف في الفترة التي یحدث فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي لحدوث الدفعة.

القتراض المتدرج في تاریخ بدء عقد اإلیجار إذا قد اإلیجار، یستخدم البنك معدل فائدة امن أجل احتساب القیمة الحالیة لدفعات ع
كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء العقد، تتم زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار 

یمة الدفتریة لمطلوبات عقد ة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القائدة وتخفیضھ مقابل دفعات اإلیجار المسددلتعكس ازدیاد الف
اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة عقد اإلیجار أو تغییر في دفعات عقد اإلیجار الثابتة والجوھریة أو تغییر في التقییم 

لشراء بند الموجودات األساسي.

لموجودات منخفضة القیمة عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار ا
یقوم البنك بتطبیق إعفاء تثبیت عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل الخاصة بأجھزة الصراف اآللي (أي 

العقد وال تتضمن خیار الشراء) مع إعفاء قیمةشھرًا أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء ١٢عقود اإلیجار ھذه التي لھا مدة إیجار من 
یتم تثبیت دفعات عقد اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة كمصروفات منخفضة.

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

ییم ما إذا كان من بموجب بعض عقود اإلیجار، یوجد لدى البنك خیار إیجار الموجودات لفترات إضافیة. یطبق البنك حكم حول تق
عالقة والتي تؤدي لوجود حافزًا اقتصادیاً لتنفیذ المؤكد بشكل معقول تنفیذ خیار التجدید. وھذا یعني، أنھ یراعي كافة العوامل ذات ال

ة خ البدء، یقوم البنك بإعادة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث أو تغیر جوھري في الظروف الخاضعالتجدید. بعد تاری
استراتیجیة األعمال).  لسیطرتھ والتي تؤثر على قدرتھ على تنفیذ (أو عدم تنفیذ) خیار التجدید (على سبیل المثال، تغییر في 
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لإلدارة األحكام والتقدیرات الھامة٤

یرات وافتراضات تؤثر على إن إعداد البیانات المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقد
والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات

التقدیرات.

فترة التي یتم فیھا راجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة باستمرار. ویتم تثبیت التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في التتم م
تعدیل التقدیرات وفي أي فترات مستقبلیة متأثرة.

ي تطبیق السیاسات المحاسبیة إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الھامة للتقدیرات والشكوك واألحكام المحاسبیة الھامة المستخدمة ف
یة مبینة أدناه:التي لھا التأثیر الجوھري األكبر على المبالغ المسجلة ضمن البیانات المال

تصنیف الموجودات المالیة ١-٤

المالي تقتصر على لبند الموجوداتتقییم نموذج العمل الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بالموجودات وتقییم ما إذا كانت الشروط التعاقدیة  
مدفوعات المبالغ األصلیة والفائدة المستحقة على المبلغ القائم منھا.

الموجودات المالیة االنخفاض في قیمة ٢-٤

واستخدام المعلومات التثبیت األوليتقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على الموجودات المالیة قد ارتفعت بصورة جوھریة منذ 
المستقبلیة في قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.

الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان 

التثبیت األوليزیادة جوھریة في مخاطر االئتمان للموجودات المالیة منذ فیما إذا كانت ھناك في تاریخ التقریر، یقوم البنك بتقییم 
.التثبیت األوليالتعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع بین تاریخ التقریر وتاریخ احتمالیةمن خالل مقارنة 

بیت األولي، یضع البنك في اعتباره المعلومات المعقولة عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكٍل كبیر منذ التث
العالقة والتي تتوفر دون تكالیف أو جھد غیر مطلوب (بما في ذلك كًال من المعلومات النوعیة والكمیة) ویستخدم والداعمة ذات

لومات التطلعیة لتقییم االنخفاض ظام تصنیف مخاطر االئتمان الداخلي وتصنیفات المخاطر الخارجیة والمعأیضاً خبراتھ السابقة، ون
لیة.في جودة ائتمان بند الموجودات الما 

درجات مخاطر االئتمان
یتم تحدیدھا للتنبؤ یقوم البنك بربط كل تعرض بدرجة معینة من درجات مخاطر االئتمان استنادًا إلى مجموعة من البیانات التي 

یتم تحدید درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعیة وكمیة تدل على بمخاطر التعثر وتطبیق األحكام االئتمانیة السابقة. 
اطر التعثر. تختلف ھذه العوامل تبعا لطبیعة التعرض ونوع المقترض.مخ 

التثبیت األولي على أساس المعلومات المتاحة عن المقترض. یتم ربط كل تعرض بدرجة معینة من درجات مخاطر االئتمان عند 
ات مخاطر االئتمان. تشمل للمراقبة المستمرة، مما قد یؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مختلفة من درج تخضع التعرضات 

المراقبة عادة استخدام البیانات التالیة:

رضاتكافة التعالتعّرضات تجاه األفرادالتعّرضات تجاه الشركات
المعلومات التي یتم الحصول علیھا أثناء المراجعة -

على سبیل المثال، البیانات -العمالء الدوریة لملفات 
دارة والموازنات والتوقعات.المالیة المدققة وحسابات اإل

البیانات من الوكاالت المرجعیة االئتمانیة والمقاالت -
االئتمانیة الخارجیة.الصحفیة والتغییرات في التصنیفات 

السندات المتداولة وأسعار مقایضة التعّثر االئتماني -
توفرت.للمقترض، إن 

التغییرات الھامة الفعلیة والمتوقعة في البیئة السیاسیة -
والتنظیمیة والتكنولوجیة للمقترض أو في أنشطتھ 

التجاریة.

البیانات التي تم -
جمعھا داخلیاً عن 

أداء العمیل.
الخارجیة البیانات -

من الوكاالت 
المرجعیة االئتمانیة 
بما في ذلك درجات 

االئتمان الخاصة 
مل.بقطاع الع

یشمل ذلك -سجل الدفع -
التعثر.

استخدام الحد الممنوح.-
طلبات ومنح اإلمھال.-
التغییرات الحالیة والمتوقعة -

في الظروف التجاریة 
والمالیة واالقتصادیة.
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والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) األحكام ٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

ئتمان (تتمة)درجات مخاطر اال

یستخدم البنك درجات مخاطر االئتمان الخاصة بمؤسسة مودیز للتقییم كمدخالت رئیسیة عند تحدید ھیكل بنود احتمالیة التعثر 
ه مخططًا لدرجات مخاطر االئتمان لدى البنك.للتعرضات. یقدم الجدول الموضح أدنا

الوصف التصنیف درجات تصنیف مودیز م
١١

مرتفع
قوي

٢٢+
جید جداً  ٣٢

٤٢-
٥٣+

قیاسي

جید ٦٣
٧٣-
٨٤+

مالئم ٩٤
١٠٤-
١١٥+

مقبول ١٢٥
١٣٥-
ھامشي+١٤٦ ١٥٦
المراقبةقائمة -١٦٦
١٧٧+

قائمة المراقبة
قائمة المراقبة

قروض أخرى مذكورة بشكٍل ١٨٧
خاص ١٩٧-

٢٠٨
متعثر

ن المستوى ود
مشكوك فیھ٢١٩
خسارة٢٢١٠

تحدید مدة احتمالیة التعثر:
البنك بجمع معلومات األداء والتعثر عن درجات مخاطر االئتمان ھي مدخالت أولیة لتحدید مدة التعرض الحتمالیة التعثر. یقوم 

ة إلى تصنیف مخاطر االئتمان. كما یتم استخدام تعرضھ لمخاطر االئتمان التي یتم تحلیلھا حسب نوع المنتج والمقترض باإلضاف
الخارجیة.المعلومات التي تم الحصول علیھا من الوكاالت المرجعیة االئتمانیة 

یل البیانات التي تم جمعھا وعمل تقدیرات للفترة المتبقیة الحتمالیة التعثر على مدى العمر وكیف  یستخدم البنك نماذج إحصائیة لتحل
یر بمرور الوقت.یتوقع لھا أن تتغ

یشمل ھذا التحلیل تحدید ومعایرة العالقات بین التغییرات في معدالت التعثر والتغییرات في العوامل الرئیسیة لالقتصاد الكلي إلى 
تحلیل متعمق لتأثیر بعض العوامل األخرى (على سبیل المثال، الخبرة السابقة في اإلمھال) على خطر التعثر. بالنسبة لمعظم جانب  

نسبة إلى التعرضات، تشمل مؤشرات االقتصاد الكلي الرئیسیة: نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت الفائدة المعیاریة والبطالة. بال
أو المناطق المحددة، فقد یمتد التحلیل إلى أسعار السلع و/ أو العقارات ذات الصلة.التعرضات للمجاالت و/ 

عة متنوعة من المعلومات الخارجیة الفعلیة والمتوقعة،  جنة مخاطر السوق ومراعاة وجود مجمواستنادًا إلى المشورة المقدمة من ل
رات االقتصادیة ذات العالقة وكذلك للنطاق التمثیلي للسیناریوھات یقوم البنك بوضع منظور "حالة أساسیة" للتوجھ المستقبلي للمتغی

دالت التعثر والخسارة لمختلف محافظ بین المؤشرات الرئیسیة ومعتم وضع العالقات المتوقعة المتوقعة المحتملة األخرى.
الماضیة.السبعةإلى الخمسةالموجودات المالیة بناًء على تحلیل البیانات التاریخیة خالل السنوات 
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لمراحل یر تصنیف اأھمیة معای

، حیث إنھا تحدد ٩تعتبر المراحل معطیات مھمة لتحدید الخسارة االئتمانیة المتوقعة وفقًا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
شھرًا) والمرحلة الثانیة (جذب الخسارة ١٢القروض التي ستكون في المرحلة األولى (جذب الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

على تقییم الحركة في الجودة ٩تمانیة المتوقعة على مدى العمر). یعتمد التصنیف ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم االئ
لتثبیت األولي. إن القروض المصنفة في المرحلة الثالثة ھي القروض التي یوجد أدلة موضوعیة على ئتمانیة للقروض منذ ااال

مخصصات معینة لھا.االنخفاض في قیمتھا وتم تكوین 

تحدید مرحلة انخفاض القیمة 
احد أو أكثر من المعاییر الكمیة یأخذ البنك في الحسبان بأن األداة المالیة قد خضعت لزیادة كبیرة في مخاطر االئتمان عند استیفاء و

أو النوعیة التالیة:

المعاییر الكمیة:

محفظة الخدمات المصرفیة للشركات والمؤسسات: 
یادة الكبیرة في مخاطر االئتمان بمقارنة مخاطر التعثر المقدرة عند المنح مع مخاطر التعثر كما في تاریخ إعداد اس الزیتم قی

العوامل التالیة في الحسبان:كما یتم وضع التقریر.
یوماً ٣٠متأخرة لمدة -
عالمة إعادة الھیكلة-
توجیھات التصنیف الداخليدرجة وفقاً ل٢٢درجات على مقیاس من ٣تخفیض المرتبة بعدد -

محفظة التجزئة:
التسھیالت التي تتجاوز الحد األدنى على أساس الزیادة یتم أخذ  یتم تحدید الحد األدنى لكل محفظة بناًء على معدالت التعثر التاریخیة.

كما یتم وضع العوامل التالیة في الحسبان:الكبیرة في مخاطر االئتمان.
یوماً ٣٠متأخرة لمدة -
ة إعادة الھیكلةمعال-
قطاع مھَمل-

المحفظة االستثماریة والمستحقات من البنوك:
تتم مراقبة بوكاالت التصنیف الخارجیة لتقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان.یتم استخدام درجات التصنیف االئتماني الخاصة  

مستوى تصنیف لألدوات غیر ٢٠البنك على تصنیف الخاصة بتشتمل طریقة الوتحدیث ھذه التصنیفات الخارجیة المعلنة باستمرار.
مقیاس التصنیف الداخلي للبنك بالتصنیفات الخارجیة.یتم ربط ).٢٢إلى ٢٠فئات تعثر (٣) و ١٩إلى ١المعرضة للتعثر (من 

الوقت.یحدد المقیاس الرئیسي لكل فئة تصنیف نطاقاً محددًا من احتماالت التعثر، والتي تكون مستقرة بمرور

المعاییر النوعیة:

العوامل النوعیة مثل التغیرات العكسیة الھامة في یضع البنك أیضًا في االعتبار تقییمھ للزیادة الكبیرة في مخاطر االئتمان ومختلف 
األعمال والتحمل الفعلي أو المتوقع أو إعادة الھیكلة، والمؤشرات المبكرة للتدفقات النقدیة ومشاكل السیولة.

اییر التعافي:عم
ورةبصتراجع مخاطر التعثر  نمدتأکللكحد أدنى  راً شھ١٢خسارة االئتمان المتوقعة لفترة  دةلملمالیةادواتألاقبةرامیواصل البنك  

.١إلى المرحلة ٢رفع تصنیف ھذه التعرضات من المرحلة لقبکافیة

شھرًا (في ١٢لتي تسدد على أساس ربع سنوي أو لمدة أقل) ولمدة دفعات كحد أدنى (للدفعات ا٣بفترة اختبار لمدة البنكلتزمی
.٢المرحلةإلى٣الحاالت التي تزید فیھا مدة دفع األقساط عن ربع سنة) بعد إعادة الھیكلة، قبل رفع التصنیف من المرحلة 

بناًء ١مبدئیًا قبل ترقیتھا إلى المرحلة ٢مباشرًة ویتم ترقیتھا إلى المرحلة ١لى المرحلة إ٣یتم ترقیة التعرضات من المرحلة ال
المعاییر المذكورة أعاله.على 
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آلیة إشارة قویة لإلنذار لدى البنك العربي المتحد یوجدمخاطر ائتمانھ بشكل صحیح.المدینالبنك أن یعكس تصنیف مخاطر یضمن
ذلك عن طریق المراقبة عن كثب إلشارات التحذیر المبكرة ویتملمبكر لضمان إبراز التدھور في مخاطر االئتمان قبل حدوث التعثر.ا

تمانیة الخارجیة والتقییمات االئتأخر سدادھا وتعثر الشیكات/الدفعات وردود فعل السوقاألساسیة مثل التجاوزات والمستحقات التي
حالة ما إذا أظھر أحد العمالء مؤشرات أولیة على وجود مشاكل مالیة، وفيالمالیة.القدراتلشروط والضعف في  وانتھاكات العھود/ا

یتم وضعھ على إحدى فئات قائمة المراقبة ویتم متابعتھ على المنصة الداخلیة لقائمة المراقبة.

یمتھا االئتمانیة ة التي تعرضت النخفاض في قالموجودات المالی

تنخفض القیمة االئتمانیة لبند الموجودات المالي عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة 
لبند الموجودات المالي ھذا وتشتمل على:

تعریف التعثر
لمرتبطة بھ الصادرة عن مصرف واللوائح ا٢٠١٠لسنة ٢٨م متعثرًا وفقاً للتعمیم رقیقوم البنك باعتبار بند الموجودات المالیة

اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.

تعتبر األداة أنھا لم تعد في حالة تعثر (بمعنى أن التعثر قد زال) عندما لم تعد تلبي أي من معاییر التعثر لفترة متتالیة مدتھا اثني
ة.محدد في التوجیھات التنظیمیعشر شھرًا كما ھو 

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

شھرًا أو على مدى العمر المتبقي، اعتمادًا على ما إذا كان قد حدث زیادة ١٢یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة إما على أساس 
خسائر االئتمان المتوقعة الموجودات منخفض القیمة االئتمانیة. إنكبیرة في مخاطر االئتمان منذ التثبیت األولي أو ما إذا اعتبر أحد  

مخصوم الحتمالیة التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة بافتراض التعثر كما ھو موضح أدناه:ھي الناتج ال

ویتم تقییمھا تقدیرات احتمالیة التعثر ھي تقدیرات في تاریخ معین یتم احتسابھا على أساس نماذج التصنیف اإلحصائیة، ·
والتعرضات. تستند ھذه النماذج اإلحصائیة إلى مة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلةباستخدام أدوات تصنیف مصم

البیانات المجمعة داخلیًا والتي تشتمل على عوامل كمیة ونوعیة. ویمكن أیضًا استخدام بیانات السوق عندما تكون متاحة 
التصنیف، نتقل الطرف المقابل أو التعرض بین فئاتاف المقابلة من الشركات الكبیرة. إذا المعرفة احتمالیة التعثر لألطر

فإن ذلك سیؤدي إلى تغییر في تقدیر احتمالیة التعثر المقترنة بھ. یتم تقدیر احتمالیة التعثر مع األخذ بعین االعتبار 
تعثر یتم استخدامھما ھناك نوعان من احتماالت الوعة مقدماً.االستحقاقات التعاقدیة للمخاطر والمعدالت المقدرة للمبالغ المدف

ب خسائر االئتمان المتوقعةفي حسا 
·

تلك ھي احتمالیة التعثر المقدرة التي تحدث خالل االثني عشر شھرًا التالیة ( أو –شھرًا ١٢احتماالت التعثر لمدة -
ان المتوقعة لفترة ). ویتم استخدامھا لحساب خسارة االئتمشھراً ١٢خالل العمر المتبقي لألداة المالیة إذا كان أقل من  

.١مرحلة شھرًا لتعرضات ال١٢
تلك ھي احتمالیة التعثر المقدرة التي تحدث خالل العمر المتبقي لألداة –احتماالت التعثر على مدى العمر المتبقي -

ة والمرحل٢عمر المتبقي لتعرضات المرحلة المالیة. ویتم استخدامھا لحساب خسارة االئتمان المتوقعة على مدى ال
٣.
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یمثل التعرض الناتج عن التعثر التعرض المتوقع في حالة التعثر. یستخلص البنك التعرض الناتج عن التعثر من التعرض ·
. إن التعرض الناتج الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاءالحالي للطرف المقابل والتغییرات المحتملة للمبلغ  

عن التعثر لبند موجودات مالي ھو إجمالي قیمتھ الدفتریة. كما ھو موضح أعاله، ووفقاً الستخدام احتمالیة التعثر بحد أقصى 
یقیس البنك الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي لم ترتفع فیھا مخاطر االئتمان بصورة جوھریة، شھرًا للموجودات المالیة ١٢

اطر التعثر خالل فترة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللھا لمخاطر االئتمان. تمتد المدة التعاقدیة القصوى في ضوء مخ 
م قرض أو ضمان.إلى التاریخ الذي یحق للبنك المطالبة بسداد سلفة أو إنھاء التزا

عثر. ویقوم البنك بتقدیر مقاییس الخسارة الناتجة الخسارة المحتملة في حالة حدوث تالخسارة الناتجة عن التعثر ھي حجم·
عن التعثر بناًء علی تاریخ معدالت استرداد المطالبات ضد األطراف المقابلة المتعثرة. تراعي نماذج الخسارة الناتجة عن 

تكالیف استرداد أي ضمانات قد تعتبر جزءًا ال مان وأقدمیة المطالبة وقطاع العمل للطرف المقابل والتعثر الھیكل والض
من بند الموجودات المالي. بالنسبة للقروض المضمونة بعقارات التجزئة، تعتبر نسبة القروض إلى القیمة مقیاسًا یتجزأ

الفائدة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدلأساسیًا في تحدید الخسارة الناتجة عن التعثر. ویتم حسابھا 
الفعلیة كعامل خصم.

ونتیجًة لذلك، یكون قیاس مخصص یستند قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على المتوسط المرجح الحتماالت خسائر االئتمان.
وفیما یتعلق بتقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جماعي.الخسارة ھو نفسھ بصرف النظر عن ما إذا تم قیاسھ على أساس فردي أو 

قییم على أساس جماعي حیث یتم تجمیع األدوات المالیة بناًء على في مخاطر االئتمان، قد یكون من الضروري إجراء التجوھریة
سمات المخاطر لكل نوع منتج.

بعین االعتبار سیناریوھات الحالة األساسیة والسیناریوھات یتم احتساب قیمة المتوسط المرجح لخسائر االئتمان المتوقعة مع األخذ  
خسائر االئتمان المتوقعة.لتثبیتالتصاعدیة والتنازلیة 

وتستمد ھذه المقاییس عموماً من النماذج اإلحصائیة المطورة داخلیاً والبیانات التاریخیة األخرى والمعلومات المستقبلیة.

. باإلضافة إلى ذلك، یستخدم البنك خیة ویعدلھا على أساس البیانات الحالیة الجدیرة بالمالحظةیراعي البنك تجربة الخسارة التاری
للظروف االقتصادیة بما في ذلك األحكام السابقة لتقدیر مبلغ خسارة انخفاض القیمة المتوقعة. یستخدم توقعات معقولة ومدعومة 

وي الحقیقي في الكلي، والذي یشمل على سبیل المثال ال الحصر، النمو السنعوامل االقتصاد٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
لب تقییمًا لكل من التوجھات الحالیة والمتوقعة في الدورة االقتصادیة. یزید دمج الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط، ویتط

القتصادیة الكلیة على الخسارة االئتمانیة المتوقعة. المعلومات المستقبلیة مستوى الحكم حول كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل ا
االقتصادیة المستقبلیة بشكل دوري.مراجعة المنھجیة واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروفویتم 

على ر الخسارة بافتراض التعثمن ٪٤٥، قام البنك بتطبیق ٢٠١٩في ٩عقب تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
، قام البنك ٢٠٢٠افة إلى المراجعة المستقلة المنجزة في ذلك الوقت. في محفظة البنك غیر المضمونة باتباع لوائح تنظیمیة باإلض

على محفظة البنك غیر المضمونة لتعكس بیانات التحصیل التاریخیة إلى جانب خطة ٪٦٥ر إلى الخسارة بافتراض التعثبزیادة 
ت) باإلضافة (ضمن القروض والسلفیا ٧إلیضاح التقدیر تم اإلفصاح عنھا في اإن تأثیر ھذا التغییر فياألعمال المستقبلیة للبنك. 

(ضمن االلتزامات والمطلوبات الطارئة).٢٦إلى اإلیضاح 

نتیجة لالضطراب االقتصادي والتأثیر الناتج عن وباء ٢٠١٩دیسمبر ٣١قد ازداد مستوى عدم الیقین في التقدیرات منذ ل
:والمتعلقة بما یلي). یتضمن ذلك األحكام الجوھریة ١٩-كورونا العالمي (كوفید

اختیار وترجیح سیناریوھات االقتصاد الكلي؛-
األخرى والموضوعة للتخفیف من اآلثار االقتصادیة السلبیة؛الدعموإجراءاتيالحكومالدعم تأثیر -
حالة عدم الیقین حول مدة وشدة تأثیر الوباء وكذلك توقیت ومدة التعافي؛-
عمل نموذج للمحدداتإذا كان یمكن على الخسائر االئتمانیة المتوقعة وما تحدید تأثیر سیناریوھات االقتصاد الكلي-

معلومات سابقة لحدث مشابھ؛ و أیة المطلوبة في ضوء عدم توفر 
الدعم علىحصلواتحدید وتقییم الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان واالنخفاض في القیمة خاصة للعمالء الذین -

.ومیة والدعم من البنوكبموجب مختلف خطط الدعم الحك

قام البنك بدمج أحدث مدخالت االقتصاد الكلي المتاحة في نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة لیعكس التغیر في توقعات االقتصاد 
من ھذه البیانات المالیة.٢٧التفاصیل في اإلیضاح رقم توضیح كافة مع ، الكلي
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قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تتمة) 
٢٠١٩دیسمبر ٣١و ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ة األكثر أھمیة كما في تقدیرات خسارة االئتمان المتوقعإن االفتراضات المستخدمة ل

متغیرات تم استخدامھا لجمیع المحافظ مع مراعاة لتنازلیةالتصاعدیة واوالسیناریوھاتسیناریو الحالة األساسي. إن موضح أدناه
األساسیة التالیة:االقتصاد الكلي

كما في  متغیرات االقتصاد الكلي
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

االحتماالت السیناریو 
٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤المحددة

متوســـــط ســـــعر النفط للبرمیــل  
(دوالر أمریكي)

٤٤٫٠١٦٦٤٥٫٤٥٫٨٧٤٥٫٨٧٪٤٠األساس
٧٩٫٨٨٨١٫٥٣٨١٫٧٤٨١٫٧٤٪٢٠الصاعد
٨٫١٤٩٫٧٩١٠٫٠٠١٠٫٠٠٪٤٠الھابط

ــادي   ــر المركب االقتصــ مؤشــ
غیر النفطي (" مؤشـر المركب 
االقتصــادي ") (بموجب الناتج  

المحلي)اإلجمالي 

٪٢٫٢٧٪٢٫٢٠٪٢٫١٠٪٢٫٢٠٪٤٠األساس
٪٥٫٨٧٪٥٫٨٠٪٥٫٧٠٪٥٫٨٠٪٢٠الصاعد

٪١٫٣٣-٪١٫٤٠-٪١٫٥٠-٪١٫٤٠-٪٤٠بطھا ال

أســـــعـار العقـارات في دبي  
(ســــعر مســــتوى المؤشــــر 

بالدرھم )

١٠٬٩١٨١٠٬٩٤١١٠٬٩٨٩١١٬٠٤٢٪٤٠األساس
١٣٬٢٦٠١٣٬٢٨٣١٣٬٣٣١١٣٬٣٨٣٪٢٠الصاعد
٨٬٥٧٦٨٬٦٠٠٨٬٦٤٧٨٬٧٠٠٪٤٠الھابط

ــادي   ــر المركب االقتصــ مؤشــ
نـــاـتج اإلـجمـــاـلي   ـموجـــب اـل (ـب

ي)المحل

٪٢٫٦٪٢٫٦٪٢٫٢٪١٫٤٪٤٠األساس
٪٦٫٠٪٦٫٠٪٥٫٦٪٤٫٨٪٢٠الصاعد
٪٠٫٨-٪٠٫٩-٪١٫٢-٪٢٫١-٪٤٠الھابط

التضخم
٪٢٫١٪٢٫٠٪٢٫٠٪١٫٥٪٤٠األساس
٪٣٫٨٪٣٫٧٪٣٫٧٪٣٫٢٪٢٠الصاعد
٪٠٫٤٪٠٫٣٪٠٫٣٪٠٫٢-٪٤٠الھابط
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) األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تتمة) 

متغیرات االقتصاد الكلي 
االحتماالت السیناریو ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣المحددة

متوسط سعر برمیل النفط 
(دوالر أمریكي)

٦٤٫٥٦٤٫٢٦٤٫١٦٤٫٣٪٧٢األساسي
٧٣٫٠٧٢٫٦٧٢٫٥٧٢٫٧٪١٤التصاعدي
٣٥٫٥٤٠٫٨٥٤٫٥٦٠٫٢٪١٤التنازلي

المؤشر االقتصادي المركب 
غیر النفطي (بموجب الناتج 

المحلي اإلجمالي)

٪٣٫٤٧٪٣٫٥٣٪٣٫٦٠٪٣٫٠٠٪٧٢األساسي
٪٥٫٣١٪٥٫٤١٪٥٫٥١٪٤٫٦٠٪١٤التصاعدي
٪٢٫٩٥٪١٫٧٦٪٢٫١٦-٪٤٫١٠-٪١٤التنازلي

أسعار العقارات في دبي (سعر 
مستوى المؤشر بالدرھم 

اإلماراتي)

١١٬٩٥١١٢٬١٣١١٢٬٣٢٧١٢٬٥٤٦٪٧٢األساسي
١٣٬٥٨٢١٣٬٧٨٧١٤٬٠١٠١٤٬٢٥٩٪١٤التصاعدي
٩٬٦٨٨٩٬٩٩١١٠٬٢٩٩١٠٬٦١٦٪١٤التنازلي

مؤشر المركب االقتصادي 
(بموجب الناتج اإلجمالي 

المحلي)

٪٢٫٩٣٪٢٫٩٧٪٣٫٠٠٪٢٫٦٠٪٧٢األساسي
٪٤٫٤٣٪٤٫٤٨٪٤٫٥٣٪٣٫٩٣٪١٤التصاعدي
٪٢٫٥٦٪١٫٧٢٪١٫٠٠-٪٢٫٣٦-٪١٤التنازلي

التضخم
٪٢٫٠٠٪٢٫٠٠٪٢٫٠٠٪٢٫١٠٪٧٢األساسي

٪٢٫٥٦٪٢٫٥٦٪٢٫٥٦٪٢٫٦٨٪١٤التصاعدي
٪١٫٨٥٪١٫٥٣٪٠٫٥٠٪٠٫٢٠٪١٤التنازلي

تحلیل الحساسیة 

سیناریوھات األساسیة والسیناریوھات التصاعدیة والتنازلیة، فإن الأعاله) حسب المدرجةد الكلي (متغیرات االقتصا إذا طرأ تغیر على
:سوف تتغیر على النحو التالي٢و ١االئتمان المتوقعة في المرحلة خسائر 

.من خسائر االئتمان المتوقعة٣المرحلة لم یكن ھناك تأثیر حساسیة جوھري على 

التغییر في خسائر االئتمان المتوقعة نتیجة التغیر في  
الھابطالصاعد األساسمتغیرات االقتصاد الكلي 

٪٤٢٫٢٪٣٦٫٠٪١٢٨٫٣المرحلة 
٪٥٧٫٨٪٦٤٫٠٪٢٧١٫٧المرحلة 
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االستمراریة ٣-٤

رى أنھ یملك الموارد الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل ت وكمنشأة عاملة على االستمرارة البنكبتقییم قدرت اإلدارة قام
ترى اإلدارة .٢٠٢٠دیسمبر ٣١المتكبدة حتى تاریخدرھم و٦٦٧٫٢٥٧٫٠٠٠بمبلغ على الرغم من الخسائر المتراكمة المنظور 

بإدارة رأسمالھ لضمان البنكوم یقما كعند استحقاقھا.أن لدیھا السیولة الكافیة والتمویل من أجل الوفاء بمتطلبات التدفق النقدي 
باإلضافة إلى ذلك، لم تصل إلى علم اإلدارة وجود أي حالة جوھریة  قدرتھ على االستمرار كمنشأة عاملة وزیادة العائد للشركاء.

المالیة استنادًا انات إعداد البیلذلك، یستمرمن عدم الیقین قد تلقي بشكوك كبیرة حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة عاملة.
إلى مبدأ االستمراریة.

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي٥

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٦٤٫٣٩٨٨١٫٠٥٩نقد في الصندوق

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي:
٣٣٧٫٥٨٠-حسابات مقاصة

١٫٢٥٠٫٠٠٠-إیداعشھادات 
-٨٥٠٫٠٠٠تسھیالت ودائع قصیرة
٤٩١٫٩٢٤٥١٥٫٨٥٨متطلبات االحتیاطي

──────────────
١٫٤٠٦٫٣٢٢٢٫١٨٤٫٤٩٧
══════════════

المتحدة بالدرھم تم احتساب متطلبات االحتیاطي، والتي تم االحتفاظ بھا سابًقا لدى المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربیة
٪ من الودائع ١٪ من الودائع تحت الطلب باإلضافة إلى نسبة ١٤، بنسبة ٢١/٩٩اإلماراتي والدوالر األمریكي وفًقا للتعمیم رقم 

إن مبالغ االحتیاطي ھذه لم تكن متاحة لالستخدام في العملیات الیومیة للبنك وال یمكن سحبھا دون موافقة المصرف المركزي ألجل.
یتم تحدیث مستوى االحتیاطي المطلوب على أساس شھري وفًقا لتوجیھات المصرف المركزي لة اإلمارات العربیة المتحدة.وفي د

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

، قام المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بتعدیل ١٧٥٩/٢٠٢٠ومن خالل اإلشعار رقم  ٢٠٢٠أبریل  ٦بتاریخ  
٪ من الودائع ألجل لالحتفاظ بھا ١٪ من الودائع تحت الطلب باإلضافة إلى نسبة ٧سابھ لالحتیاطیات لیصبح بنسبة تح قة ایطر

سعر صرف العمالت متوسط بالدرھم اإلماراتي مع احتیاطیات بالعملة األجنبیة لیتم تحویلھا إلى الدرھم اإلماراتي باستخدام 
ومن خالل ٢٠٢٠أكتوبر ٢٨اعتباًرا من تاریخ ي دولة اإلمارات العربیة المتحدة.فاألجنبیة كما نشره المصرف المركزي 

تحدیث ضرورة  ، أشار المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة إلى  CBUAE/MMD/2020/4690اإلشعار رقم  
محتفظ بھ لدى المصرف المركزي لھذا االحتیاطي كل أسبوعین كما أجاز للمؤسسات المرخصة بالسحب من أرصدة االحتیاطي ا

٪ ألغراض التسویة الیومیة أو للتعامل مع أي تقلبات في ١٠٠في دولة اإلمارات العربیة المتحدة على أي منھا بنسبة تصل إلى 
١٤على مدى فترة االحتفاظ باالحتیاطي منةالیومیمتطلبات المتوسط المعدالت القصیرة لسوق المال، مع التأكد من أنھا تلبي 

.یوًما 

وفقاً ألف درھم). ٥١٥٫٨٥٨-٢٠١٩ألف درھم (٢٨٥٫٧٢١مبلغ بمتطلبات االحتیاطي كانت ،٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
ة المحتفظ بھ ، یتم تحویل رصید نھایة الیوم في حساب المقاص٢٠٢٠أكتوبر اعتبارًا من شھر الساریة والمعدلة للقوانین التنظیمیة 

إلى حساب االحتیاطي على أساس یومي.ة المتحدة ولة اإلمارات العربیالمصرف المركزي في دلدى 
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)٣٤(

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي (تتمة) ٥

بلغ النقد في الصندوق واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي التي تستحق خالل ثالثة أشھر مبلغ 
درھم).١٬٣٦٨٬٦٣٩٬٠٠٠-٢٠١٩درھم (١٫١٢٠٫٦٠١٫٠٠٠

وفیما یلي تصنیف األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مع المراحل:

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
العربیةاألرصدة لدى مصرف اإلمارات 

المتحدة المركزي 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٫٣٤١٫٩٢٤--١٫٣٤١٫٩٢٤مرتفع
────────────────────────────────

١٫٣٤١٫٩٢٤--٢٠٢٠١٫٣٤١٫٩٢٤دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
العربیةاألرصدة لدى مصرف اإلمارات

المتحدة المركزي
ألف درھمدرھمف ألألف درھمألف درھم

٢٫١٠٣٫٤٣٨--٢٫١٠٣٫٤٣٨مرتفع
────────────────────────────────

٢٫١٠٣٫٤٣٨--٢٠١٩٢٫١٠٣٫٤٣٨دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  ٦

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٩٦٫٥٢٥٢٤٥٫٣٦٢الطلبتحت ودائع
٤٩٣٫٩٧٥-ودائع ألجل

──────────────
٢٩٦٫٥٢٥٧٣٩٫٣٣٧
══════════════

درھم) ٨٦٫٠٠٠-٢٠١٩دیسمبر ٣١درھم (١١٢٫٠٠٠بمبلغ ١المرحلة ضمنیمتلك البنك مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
على المبالغ المستحقة لھا من البنوك األخرى.
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)٣٥(

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (تتمة) ٦

درھم) مودع لدى بنوك  ١٠٥٫٨٥٨٫٠٠٠:  ٢٠١٩درھم (١٢٧٫٣٥٦٫٠٠٠المبالغ المستحقة من البنوك األخرى تشمل مبلغاً قدره  
درھم) لدى ١٣٠٫١٤٦٫٠٠٠:  ٢٠١٩درھم (٢٢١٫١٨٧٫٠٠٠أجنبیة خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ویتم االحتفاظ بمبلغ 

الت المشتقة.خرى كھامش للمعامبنوك أ

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

المبالغ المستحقة من البنوك األخرى حسب المنطقة الجغرافیةإجمالي
١٦٩٫١٧٠٥٩٣٫٥٠٣داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٢٩٫٠١٢١٤٫٢١٢داخل مجلس التعاون الخلیجي

٩٨٫٣٤٣١٣١٫٦٢٢دول أخرى
──────────────
٢٩٦٫٥٢٥٧٣٩٫٣٣٧
══════════════

فیما یلي تحلیل المبالغ المستحقة من البنوك األخرى استنادًا إلى التصنیفات االئتمانیة الخارجیة:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

AA−٣٠٬٣٤٧١٦٫٧٨٢
A+٦٬٣٥٠١٠٫٠٦٢

A١٥١٬١٥٠١٢٣٫٣٩٩
A−٥٠٬٢٣٣٢١٧٫١٦٢

BBB+٥٣٬١٢٧٣٤٦٫٠٧٤
BBB٣٬٤٧٤٢٤٫٣٥٦
BBB١٬٨٤٤١٫٥٠٢− وأقل

──────────────
٢٩٦٫٥٢٥٧٣٩٫٣٣٧
══════════════

تصنیف األرصدة اإلجمالیة للمبالغ المستحقة من البنوك األخرى مع المراحل

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٣٨٫٠٨٠--٢٣٨٫٠٨٠مرتفع
٥٨٫٤٤٥--٥٨٫٤٤٥قیاسي

────────────────────────────────
٢٩٦٫٥٢٥--٢٠٢٠٢٩٦٫٥٢٥دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٦٧٫٤٠٥--٣٦٧٫٤٠٥مرتفع
٣٧١٫٩٣٢--٣٧١٫٩٣٢قیاسي

────────────────────────────────
٧٣٩٫٣٣٧--٢٠١٩٧٣٩٫٣٣٧دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════
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)٣٦(

ومستحقات التمویل اإلسالمي سلفیات القروض و ال٧

:ومستحقات التمویل اإلسالميوالسلفیات فیما یلي تصنیف محفظة القروض
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

(أ) بحسب النوع: 
١٬١٩٢٬٢٥٨١٫٣٦٠٫٨٧٩سحوبات على المكشوف

٨٬٦٧٦٬٢٤٣١٠٫٦٤٨٫٢٧٠قروض (متوسطة وقصیرة األجل)*
٥٣٠٬٢١٠٥٨٧٫٣٩٢قروض مقابل إیصاالت أمانة

١٥٢٬٨٧٥٢٧١٫٢٢٨كمبیاالت مخصومة
٥١٬٠٥١٤٨٫٦٦٣سلفیات نقدیة أخرى

٦٦٬٥٤٦١١٤٫١٧٥فواتیر مسحوبة بموجب خطابات اعتماد
────────────────

١٠٫٦٦٩٫١٨٣١٣٫٠٣٠٫٦٠٧ومستحقات التمویل اإلسالميالقیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات 
)١٫٤٦٧٫١١٧()١٫٦٥٥٫٥٤٤(الميومستحقات التمویل اإلسقیمة القروض والسلفیاتناقصا: مخصص االنخفاض في  

────────────────
٩٫٠١٣٫٦٣٩١١٫٥٦٣٫٤٩٠ومستحقات التمویل اإلسالميصافي القروض والسلفیات 

════════════════

درھم).٢٫٨٨٠٫١٢٣٫٠٠٠: ٢٠١٩درھم (٢٫٣٧٢٫٤٥٦٫٠٠٠* تتضمن قروض األفراد بقیمة 
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

القطاع االقتصادي: بحسب (ب) 
٣٠٠٬٠٠٠٦٨٧٫٤٩١القطاع الحكومي والعام

١٬٤٥٢٬٦٠٥١٫٩٠٦٫٩٥٧التجاري
٤٬٢٥٧٬٥٦٩٥٫٢٣٥٫٢١٤القروض الشخصیة (أفراد وشركات) 

١٬١٤١٬٢٦٧١٫١٩٣٫٩٤٠التصنیع
٥٤١٬٤٢٧٥٨٦٫١٢٦اإلنشاءات
١٬٤٤١٬٣٣٢١٫٤٨٩٫٢٤٢الخدمات

١٬٠٦٢٬٨٩١١٫٤٣٤٫٠٧٨المؤسسات المالیة
٤٦٦٬٩٩٤٤٩٧٫٢٩٦النقل واالتصاالت

٥٬٠٩٨٢٦٣أخرى
──────────────

١٠٫٦٦٩٫١٨٣١٣٫٠٣٠٫٦٠٧ومستحقات التمویل اإلسالميالقیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات 
══════════════

القیمة.نخفاض فيمخصص االبعد تنزیل بالصافي ومستحقات التمویل اإلسالميتدرج القروض والسلفیات

درھم) تم تثبیتھا من خالل نافذة ٧٤٨٬٣٣١٬٠٠٠-٢٠١٩درھم (٥٨١٫٧٧٧٫٠٠٠إن ذمم التمویل اإلسالمي المدینة بمبلغ 
إسالمیة متوافقة مع أحكام الشریعة بالبنك.

ض فردي في القیمة التي تعرضت النخفا ومستحقات التمویل اإلسالميوالسلفیات، بلغ إجمالي القروض٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
: ٢٠١٩درھم (١٫٦٧٧٫١٩٩٫٠٠٠بل اقتطاع أي مخصص النخفاض القیمة تم تقییمھ على أساس فردي مبلغا قدره ق

وقد تم اإلفصاح عن المخصص والضمان المحتفظ بھ مقابل ھذه القروض المنخفضة القیمة في درھم).١٫٤٨٣٫٨٢٠٫٠٠٠
االئتمان.تحت بند مخاطر ٢٧اإلیضاح 
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)٣٧(

(تتمة) ومستحقات التمویل اإلسالميالسلفیات روض و الق٧

تصنیف األرصدة اإلجمالیة للقروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي مع المراحل 
المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٤٬٠٩٤--١٤٬٠٩٤مرتفع
٨٬٤٦٣٬٦٦٥-٧٬٤٥٣٬٩٦٤١٬٠٠٩٬٧٠١قیاسي

٥١٤٬٢٢٥-٥١٤٬٢٢٥-قائمة المراقبة
١٬٦٧٧٬١٩٩١٬٦٧٧٬١٩٩--متعثر

────────────────────────────────
٧٬٤٦٨٬٠٥٨١٬٥٢٣٬٩٢٦١٬٦٧٧٬١٩٩١٠٬٦٦٩٬١٨٣مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة

)١٬٦٥٥٬٥٤٤()١٬٢٧٣٬٣٠٥()٢٩٤٬٨٤١()٨٧٬٣٩٨(المتوقعةخسائر االئتمان 
────────────────────────────────

٢٠٢٠٧٬٣٨٠٬٦٦٠١٬٢٢٩٬٠٨٥٤٠٣٬٨٩٤٩٬٠١٣٬٦٣٩دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٣٫٤٢٤--٢٣٫٤٢٤مرتفع
١١٫٠٠٦٫٣٠٦-٩٫٤٩٠٫٥٧٤١٫٥١٥٫٧٣٢قیاسي

٥١٧٫٠٥٧-٥١٧٫٠٥٧-قائمة المراقبة
١٫٤٨٣٫٨٢٠١٫٤٨٣٫٨٢٠--متعثر

────────────────────────────────
٩٫٥١٣٫٩٩٨٢٫٠٣٢٫٧٨٩١٫٤٨٣٫٨٢٠١٣٫٠٣٠٫٦٠٧مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة

)١٫٤٦٧٫١١٧()١٫١٤٥٫١٨٦()٢٣٨٫٣٨١()٨٣٫٥٥٠(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────────────

٢٠١٩٩٫٤٣٠٫٤٤٨١٫٧٩٤٫٤٠٨٣٣٨٫٦٣٤١١٫٥٦٣٫٤٩٠دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

أرصدة القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي الحركة في إجمالي 

المجموع ٣المرحلة ٢حلة المر١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٩٩٬٥١٣٬٩٩٨٢٬٠٣٢٬٧٨٩١٬٤٨٣٬٨٢٠١٣٬٠٣٠٬٦٠٧دیسمبر  ٣١إجمالي القیمة الدفتریة كما في  
)١٬٨٦٤٬٦٧٣(١٢٧٬١٨٢)٣٢٣٬٩٩٢()١٬٦٦٧٬٨٦٣(أو المستردةالجدیدة الموجودات المنشأةصافي 

)٤٩٦٬٧٥١()٤٩٦٬٧٥١(--المشطوبات
--٤٦٧٬٤٨٥)٤٦٧٬٤٨٥(١من المرحلة المحول 
-٦٥٣٬٦٣٢)٦٥٣٬٦٣٢(-٢من المرحلة المحول 
-)٩٠٬٦٨٤(٣٨٩٬٤٠٨١٬٢٧٦من المرحلة المحول 

────────────────────────────────
٢٠٢٠٧٫٤٦٨٫٠٥٨١٫٥٢٣٫٩٢٦١٫٦٧٧٫١٩٩١٠٫٦٦٩٫١٨٣دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════
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)٣٨(

(تتمة) ومستحقات التمویل اإلسالميالقروض والسلفیات ٧

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٨١٠٫٣١٤٫٤٦٩٢٫٣٠٤٫٦٩٧١٫٢٨٣٫٦٤٨١٣٫٩٠٢٫٨١٤دیسمبر  ٣١إجمالي القیمة الدفتریة كما في  
)٧٠٢٫٧٩٨(١٤٦٫٣١٤)٤٥٨٫٦١٨()٣٩٠٫٤٩٤(أو المستردةالجدیدة الموجودات المنشأةصافي 

)١٦٩٫٤٠٩()١٦٩٫٤٠٩(--المشطوبات
--٤١٤٫٠٤٩)٤١٤٫٠٤٩(١من المرحلة المحول 
-٢٣٢٫٨١٦)٢٣٢٫٨١٦(-٢من المرحلة المحول 
-)٩٫٥٤٩(٣٤٫٠٧٢٥٫٤٧٧من المرحلة المحول 

────────────────────────────────
٢٠١٩٩٫٥١٣٫٩٩٨٢٫٠٣٢٫٧٨٩١٫٤٨٣٫٨٢٠١٣٫٠٣٠٫٦٠٧دیسمبر ٣١كما في 

═══════════════════════════════

االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي: الحركة في مخصص 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٩٨٣٬٥٥٠٢٣٨٬٣٨١١٬١٤٥٬١٨٦١٬٤٦٧٬١١٧دیسمبر ٣١الرصید في 
الرصید التغیرات نتیجة للمخصصات المثبتة في

االفتتاحي والتي تم:
١٢تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 

--)١٬٦٧٦(١٬٦٧٦شھراً 
مدىاالئتمان المتوقعة علىإلى خسارة تحویلھا 

--٤٩٫٦٥٦)٤٩٬٦٥٦(العمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا االئتمانیة
تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى
-١٥٦٬٦٦٤)١٥٦٬٦٦٤(-العمر المتبقي والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة

العمرتوقعة لمدىتحویلھا إلى خسارة االئتمان الم
علىالمتبقي والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة

٢٬٥٨٨٢٬٥٨٨--)٢٦(إیضاح االلتزامات والمطلوبات الطارئة
٥١٬٨٢٨١٦٥٬١٤٤٤٦٦٬٣٨٥٦٨٣٬٣٥٧)٢٢(إیضاح المحمل إلى بیان الدخل

)٤٩٧٬٥١٨()٤٩٧٬٥١٨(--المشطوبات
────────────────────────────────

٢٠٢٠٨٧٫٣٩٨٢٩٤٫٨٤١١٫٢٧٣٫٣٠٥١٫٦٥٥٫٥٤٤دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٩(

(تتمة) ومستحقات التمویل اإلسالميالقروض والسلفیات ٧

: (تتمة)الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٨٦٠٫٠٣٦٣٤٨٫٦٣١٧٣٥٫٠٤٦١٫١٤٣٫٧١٣دیسمبر ٣١الرصید في 
الرصید التغیرات نتیجة للمخصصات المثبتة في

االفتتاحي والتي تم:
١٢تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 

--)٣٢٧(٣٢٧شھراً 
مدىتحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على

--٢٣٫٩١٧)٢٣٫٩١٧(العمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا االئتمانیة
تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى
-١٠٨٫٥٤٣)١٠٨٫٥٤٣(-العمر المتبقي والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة

العمراالئتمان المتوقعة لمدىإلى خسارة  تحویلھا  
علىالمتبقي والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة

)١٦٫٩٨٤()١٦٫٩٨٤(--)٢٦(إیضاح االلتزامات والمطلوبات الطارئة
٣٦٥٫٦٩٠٣٥٩٫٥٥٣)٣٥٫٧٣٦(٢٩٫٥٩٩)٢٢(إیضاح المحمل إلى بیان الدخل

٧٢٫٨١٤-١٧٫٥٠٥٥٥٫٣٠٩)٢٢و٢-٤(إیضاحي تغیر في التقدیر 
)٩١٫٩٧٩()٤٧٫١٠٩()٤٤٫٨٧٠(-المشطوبات

────────────────────────────────
٢٠١٩٨٣٫٥٥٠٢٣٨٫٣٨١١٫١٤٥٫١٨٦١٫٤٦٧٫١١٧دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════

والمخصصات ذات العالقة التي انخفضت في فئة التعثرإلسالميومستحقات التمویل افیما یلي التحلیل القطاعي للقروض والسلفیات 
قیمتھا:

٢٠٢٠٢٠١٩
────────────────────────────────────────

بحسب القطاع االقتصادي

إجمالي 
التعرض 
ألف درھم

مخصص  
االنخفاض في 

القیمة 
درھمألف 

إجمالي
التعرض
ألف درھم

مخصص محدد
ألف درھم

١٧٥٬٣٠١١٢١٬٢٦٤٣٤٧٫٨٣٤٣٠٣٫٧٢٨التجاري
٤٢١٬٢٢٢٢٨٨٬٧٧٨١٨٤٫٤٩٧٩٤٫٤٠٩القروض الشخصیة (أفراد وشركات) 

٣٧٢٬١٠٨٢٨٢٬٧٠١٣٧٨٫٠٣٩٢٥٩٫٤٢٠التصنیع
٢٤٬٩٩٥١٨٬٢٦٢٢٦٫٣٤٢١١٫٦٨٩اإلنشاءات
٣٧٧٬١٦٩٣٣٣٬٧٩٧٣٠٠٫٤٥٦٢٨٦٫١٢٦الخدمات

٨٨٬١٢٩٤٦٬٨٤٦٨٥٫٩٧١٤٦٫٣٢٧المؤسسات المالیة
٢١٨٬٢٧٥١٨١٬٦٥٧١٦٠٫٦٨١١٤٣٫٤٨٧النقل واالتصاالت

────────────────────────────
١٬٦٧٧٬١٩٩١٬٢٧٣٬٣٠٥١٫٤٨٣٫٨٢٠١٫١٤٥٫١٨٦المجموع

════════════════════════════

ء من األفراد والشركات بشكل فردي كما یتم تحدید انخفاض القیمة العادلة للضمان الذي یحتفظ بھ البنك المتعلق بالقروض للعمال
درھم). یتكون الضمان من النقد واألوراق المالیة ٦٧٥٫٩٢٠٫٠٠٠:  ٢٠١٩درھم (٦٦٩٫٣٤٣٫٠٠٠بقیمة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١في  

لمركبات واآلالت والماكینات والمخزون والذمم المدینة التجاریة والضمانات من الشركات والرھون على الممتلكات العقاریة وا
).ال شيء: ٢٠١٩ضمانات (أیة على لم یستحوذ البنك، خالل العام، إناألخرى. البنكاألم للقروض لشركاتھا التابعة أو شركات 



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٠(

واألدوات اإلسالمیة ستثمارات اال٨
٢٠٢٠٢٠١٩

─────────────────────────────────────────────────
المجموعةغیر مدرج مدرجةالمجموع غیر مدرجة مدرجة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الدین: 
القیمة العادلة من خالل  

بنود الدخل الشامل  
األخرى

٢٫٧٤٤٫١٨٥-٢٫٤٧٣٫٧١٤٢٫٧٤٤٫١٨٥-٢٫٤٧٣٫٧١٤محلیة
٧٣٩٫٥٠٠-٨٠٧٫٣٧٧٧٣٩٫٥٠٠-٨٠٧٫٣٧٧خارجیة

لمطفأة التكلفة ا 
١٨٫٣٨٣-١٨٫٣٨٣---محلیة

────────────────────────────────────────
٣٫٥٠٢٫٠٦٨-٣٫٢٨١٫٠٩١٣٫٥٠٢٫٠٦٨-٣٫٢٨١٫٠٩١مجموع سندات الدین 

═════════════════════════════════════════

حقوق الملكیة: 
القیمة العادلة من خالل  

ود الدخل الشامل  نب
األخرى

٤٦٧٤٦٧-٤٦٧٤٦٧-محلیة
٩٢٧٦١٦٨٢٨٥٧٦٣٦١خارجیة

────────────────────────────────────────
٩٢٥٤٣٦٣٥٢٨٥٥٤٣٨٢٨مجموع حقوق الملكیة 

════════════════════════════════════════

٣٫٢٨١٫١٨٣٥٤٣٣٫٢٨١٫٧٢٦٣٫٥٠٢٫٣٥٣٥٤٣٣٫٥٠٢٫٨٩٦مجموع االستثمارات 
════════════════════════════════════════

)١٠٠(-الخسائر االئتمانیة المتوقعة
──────────────

٣٫٢٨١٫٧٢٦٣٫٥٠٢٫٧٩٦صافي االستثمارات 
══════════════

ھ المالیة االستثماریة والمصنفة بالقیمة العادلة من ة المتوقعة للمرحلة األولى على أوراقیحتفظ البنك بمخصص الخسائر االئتمانی
٢١٫٩٥٦٫٠٠٠: ٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠دیسمبر ٣١درھم كما في ١٩٫٧٥٨٫٠٠٠خالل بنود الدخل الشامل األخرى بمبلغ 

درھم). 

درھم) مضمونة  ٤٥٥٫٩٥٥٫٠٠٠:  ٢٠١٩درھم (٧٤١٫٦٦٧٫٠٠٠تتضمن المبالغ الواردة أعاله استثمارات في أوراق مالیة بقیمة  
درھم ٣٫٢٠٨٫٠٠٠یحتفظ البنك بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ بموجب اتفاق إعادة الشراء المبرم مع المقرضین.

درھم) على ھذه األوراق المالیة االستثماریة المضمونة بموجب اتفاقیات إعادة شراء.٤٬٧٠٦٬٠٠٠-٢٠١٩(

درھم) والتي تم تصنیفھا ١٦٦٬٠٠٠: ٢٠١٩(ال شيء بمبلغلسنة، استثمر البنك في أسھم غیر مدرجة إلحدى الشركاتل اخال
ضمن المستوى الثالث.



البنك العربي المتحد ش.م.ع
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)٤١(

االستثمارات واألدوات اإلسالمیة (تتمة) ٨

ل الشامل األخرى وبالتكلفة  تصنیف األرصدة اإلجمالیة لألوراق المالیة االستثماریة (بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخ
المطفأة) مع المراحل: 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٬٤٢٠٬٠٥٦--١٬٤٢٠٬٠٥٦مرتفع
١٬٨٦١٬٠٣٥--١٬٨٦١٬٠٣٥قیاسي

────────────────────────────
٣٬٢٨١٬٠٩١--٣٬٢٨١٬٠٩١لیةمجموع القیمة الدفتریة اإلجما 

)١٩٬٧٥٨(--)١٩٬٧٥٨(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────────

٣٬٢٦١٬٣٣٣--٢٠٢٠٣٬٢٦١٬٣٣٣دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٫٤٤٧٫٢٥٠--١٫٤٤٧٫٢٥٠مرتفع
٢٫٠٥٤٫٨١٨--٢٫٠٥٤٫٨١٨قیاسي

────────────────────────────────
٣٫٥٠٢٫٠٦٨--٣٫٥٠٢٫٠٦٨مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة

)٢١٫٩٥٦(--)٢١٫٩٥٦(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────────────

٣٫٤٨٠٫١١٢--٢٠١٩٣٫٤٨٠٫١١٢دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة األوراق المالیة االستثماریة (بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
وبالتكلفة المطفأة): 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 

٢١٫٩٥٦--٢٠١٩٢١٫٩٥٦دیسمبر ٣١الرصید في 
)٢٫١٩٨(--)٢٫١٩٨()٢٢(إیضاح بیان الدخلالمحّمل على 

────────────────────────────────
١٩٫٧٥٨--٢٠٢٠١٩٫٧٥٨دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠٫٩٢٩--٢٠١٨٢٠٫٩٢٩دیسمبر ٣١الرصید في 
١٫٠٢٧--١٫٠٢٧)٢٢(إیضاح بیان الدخلالمحّمل على 

────────────────────────────────
٢١٫٩٥٦--٢٠١٩٢١٫٩٥٦دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════
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)٤٢(

االستثمارات واألدوات اإلسالمیة (تتمة) ٨

فیما یلي تحلیل لالستثمارات استنادًا إلى التصنیفات االئتمانیة الخارجیة:

المجموع استثمارات أخرىسندات الدین٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما 
درھمألفألف درھمألف درھم

AA٧٤٢٬٦٠٣-٧٤٢٬٦٠٣
AA-٣٧٠٬١٢٠-٣٧٠٬١٢٠

A+٣٨٬٤٤٢-٣٨٬٤٤٢
A٢٣٧٬٨٤٤-٢٣٧٬٨٤٤
A-٣١٬٠٤٨٩٢٣١٬١٤٠

BBB+٩١٬٧٦٣-٩١٬٧٦٣
BBB٣٦٬٧٢٥-٣٦٬٧٢٥
BBB-١٬٢٧٦٬٣٢٧-١٬٢٧٦٬٣٢٧وأقل

٤٥٦٬٢١٩٥٤٣٤٥٦٬٧٦٢غیر مصنف
────────────────────────

٣٬٢٨١٬٠٩١٦٣٥٣٬٢٨١٬٧٢٦االستثماراتمالي إج 
---ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانیة

────────────────────────
٣٬٢٨١٬٠٩١٦٣٥٣٬٢٨١٬٧٢٦صافي االستثمارات

════════════════════════

المجموعاستثمارات أخرىسندات الدین٢٠١٩دیسمبر ٣١في كما 
ألف درھمھمدرألف ألف درھم

AA٧٨٨٫٣٦٩-٧٨٨٫٣٦٩
A+٥١٫٩٣٠-٥١٫٩٣٠
A٢٤٧٫٨٥٩-٢٤٧٫٨٥٩
A-٣٥٩٫٠٩٢-٣٥٩٫٠٩٢

BBB+٥٧٥٫٤١٦-٥٧٥٫٤١٦
BBB-٨٦٦٫٠٤٦-٨٦٦٫٠٤٦وأقل

٦١٣٫٣٥٦٨٢٨٦١٤٫١٨٤غیر مصنف
─────────────────────

٣٫٥٠٢٫٠٦٨٨٢٨٣٫٥٠٢٫٨٩٦إجمالي االستثمارات
)١٠٠(-)١٠٠(ناقصاً: مخصص الخسارة االئتمانیة

─────────────────────

٣٫٥٠١٫٩٦٨٨٢٨٣٫٥٠٢٫٧٩٦صافي االستثمارات
═════════════════════
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٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٣(

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ٩

مركبات 
تحسینات على و

رأسمالیة أعمال  عقار مستأجر 
قیداث وتجھیزات أثومبان أرض و

المجموع التنفیذومعدات بنظام التملك الحر 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

التكلفة أو التقییم:
٢٠٢٠٤٣٢٬٣٦٢٢٧١٫٢٤٤١١٠٫٢٥١٨١٣٫٨٥٧ینایر ١في 

٨١٦٢٧٫٠٠٠٢٧٫٨١٦-إضافات
-)٢٣٫٠٠٠(٢٣٫٠٠٠-تحویالت

)٢٫٩١٧()١٫٨٦٨()١٫٠٤٩(-مشطوبات 
)٣٩٥(-)٣٩٥(-استبعادات

────────────────────────────
٢٠٢٠٤٣٢٫٣٦٢٢٩٣٫٦١٦١١٢٫٣٨٣٨٣٨٫٣٦١دیسمبر ٣١في 

────────────────────────────
االستھالك:

٢٤١٫٩٧٩-٢٠٢٠٢٣٫٣٩٠٢١٨٫٥٨٩ینایر ١في 
٢٣٫٤٢١-٣٫٧٤٧١٩٫٦٧٤سنةللالمحّمل 
)١٩٧(-)١٩٧(-باتالمشطو

)٣٩٥(-)٣٩٥(-االستبعادات
────────────────────────────

٢٦٤٫٨٠٨-٢٠٢٠٢٧٫١٣٧٢٣٧٫٦٧١دیسمبر ٣١في 
────────────────────────────

)٢٤٥٫٧٦٣()٧٦٫٥٢٩(-)١٦٩٫٢٣٤(االنخفاض في قیمة العقارات

صافي القیمة الدفتریة
٢٠٢٠٢٣٥٫٩٩١٥٥٫٩٤٥٣٥٫٨٥٤٣٢٧٫٧٩٠دیسمبر ٣١في 

════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٤(

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ (تتمة) ٩

مركبات
وتحسینات على
أعمال رأسمالیةعقار مستأجر

قیدوأثاث وتجھیزاتومبانأرض 
المجموعذالتنفیومعدات بنظام التملك الحر

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
التكلفة أو التقییم:

٢٠١٩٤٣٢٬٣٦٠٢٦٥٬٨٦٥٩٦٬٦٨٨٧٩٤٬٩١٣ینایر ١في 
)٣(٢)٧(٢األرصدة االفتتاحیةتصحیح 

٢٠١٩٤٣٢٫٣٦٢٢٦٥٫٨٥٨٩٦٫٦٩٠٧٩٤٫٩١٠ینایر١معاد إدراجھا في 
٣٫٥٣١٢١٫١٤١٢٤٫٦٧٢-إضافات
-)١٫٨٥٦(١٫٨٥٦-تتحویال

)٥٫٧٢٤()٥٫٧٢٤(--)٢١مشطوبات (إیضاح 
────────────────────────────

٢٠١٩٤٣٢٫٣٦٢٢٧١٫٢٤٤١١٠٫٢٥١٨١٣٫٨٥٨دیسمبر ٣١في 
────────────────────────────

االستھالك:
٢١٦٬٥٥٨-٢٠١٩١٩٬٦٣٨١٩٦٬٩٢٠ینایر ١في 

)٣(-)٨(٥فتتاحیةاألرصدة االتصحیح 
٢١٦٫٥٥٥-٢٠١٩١٩٫٦٤٣١٩٦٫٩١٢ینایر١معاد إدراجھا في 

٢٥٫٤٢٤-٣٫٧٤٧٢١٫٦٧٧لسنةلالمحّمل 
────────────────────────────

٢٤١٫٩٧٩-٢٠١٩٢٣٫٣٩٠٢١٨٫٥٨٩دیسمبر ٣١في 
────────────────────────────

)١٤١٫٣٠٨()٥٦٫٠٢٩(-)٨٥٫٢٧٩(االنخفاض في قیمة العقارات

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٩٣٢٣٫٦٩٣٥٢٫٦٥٥٥٤٫٢٢٢٤٣٠٫٥٧٠دیسمبر ٣١في 

════════════════════════════

درھم). ٣٣٨٬٣٦٨٬٠٠٠: ٢٠١٩درھم (٣٣٨٫٣٦٨٫٠٠٠بنظام التملك الحر أعاله بلغت تكلفة األرض 

ومعدات بقیمة  ممتلكات ت إلى األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالمصاریف المتكبدة فیما یتعلق بشراء ، تتعلق اإلضافا ٢٠٢٠خالل 
: ٢٠١٩درھم (٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠تم تحویل  درھم). عند إكمال المشاریع المرتبطة،  ٢١٫١٤١٫٠٠٠:  ٢٠١٩درھم (٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٨٦٨٫٠٠٠بینما تم شطب وتجھیزات ومعدات" درھم) إلى "مركبات، وتحسینات على عقار مستأجر، وأثاث١٫٨٥٦٫٠٠٠

).درھم٥٫٧٢٤٫٠٠٠: ٢٠١٩درھم (

. ): ال شيء٢٠١٩(درھم٨٥٢٫٠٠٠مباني وأثاث ومعدات بصافي قیمة دفتریة  برمجیات الكمبیوتر  ، قام البنك بشطب  ٢٠٢٠خالل  

٢٠١٩درھم (٤٢٢٫٤٠٠٫٠٠٠یم دفتریة قدرھا  قإجمالي  بي  ضاتتضمن الموجودات الثابتة واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ قطع أر
انتھت اإلدارة من تقییم القیم الدفتریة لقطع األراضي ھذه، وبناًء علیھ قامت بتثبیت انخفاض في القیمة درھم).  ٤٢٢٫١٠٠٫٠٠٠-

).درھم١٤١٬٣٠٨٬٠٠٠-٢٠١٩درھم (١٠٤٫٤٥٥٫٠٠٠بمبلغ 

درھم ٢٠٫٧٦٧٫٠٠٠مدرجة ضمن المعدات بصافي قیمة دفتریة بلغت الموجودات غیر الملموسة المتعلقة ببرمجیات الحاسوب
درھم).١٣٫٦٤٨٫٠٠٠: ٢٠١٩(

فیما یلي توصیف لتقنیات التقییم المستخدمة والمدخالت الرئیسیة لتقییم العقارات:



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٥(

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ (تتمة) ٩

الملحوظة المدخالت الھامة غیرأسالیب التقییم 

١قطعة 
ــة  تكــــــالیف طریقــــ

ــتھلكة ــتبدال المس االس
( یشار إلیھ أدناه)

تم تعدیلھ لدمج التفاوض معدل المبیعات لكل قدم مربع على مســـاحة األرضـــیة اإلجمالیة
والحجم وتعدیل الوقت للمعامالت

٢قطعة 
ــقـــارنـــة  ــقـــة م ــری ط
المبیعات (یشــــار إلیھ 

أدناه)
الحالي لقطع األراضي المماثلة٪ على سعر الطلب ١٥ة تم تطبیق تعدیل تفاوضي بنسب

طریقة تكالیف االستبدال المستھلكة
عتمد طریقة تكالیف االستبدال المستھلكة على القیمة السوقیة لالستخدام الحالي لقطعة األرض باإلضافة إلى تكالیف االستبدال ت

التقادم والتحسین ذات العالقة.ي وجمیع أشكال اإلجمالیة الحالیة للتحسینات ناقصاً مخصصات التدھور الماد

طریقة مقارنة المبیعات
المملوكة.بالعقاراتأسعار قطع أرض مماثلة ومقارنتھا وطلبتتضمن ھذه الطریقة تحلیل المبیعات 

موجودات أخرى ١٠
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٨٣٫٥٧٧٩٦٫٣٢٠فوائد مستحقة
٨٫٠٥٥٢٥٫١٦٣)٢٥للمشتقات (ایضاح وجبة القیمة العادلة الم

٢٤٠٫٨٦٣٣١٤٫٣٠٣قبوالت
٦٣٫٥٦٦٦٥٫٤٧١مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

٩٫٨٣٨١٨٫٠٥٩)٢٨موجودات حق االستخدام (إیضاح 
١١٧٫٢٤٨١٨٤٫٩١٥(راجع أدناه)موجودات معاد تملكھا مقابل تسویة الدیون

──────────────
٥٢٣٫١٤٧٧٠٤٫٢٣١
══════════════

درھم ٢٥٤٫١٦٠٫٠٠٠بلغت محفظة موجودات البنك المحتفظ بھا والتي تمت إعادة االستحواذ علیھا عند تسویة الدیون مبلغ 
٤درھم على ٢٫١٠٠٫٠٠٠بمبلغ بیع عملیات مكاسب من تثبیت البنك بقام ، ٢٠٢٠سنة فيدرھم).٢٩٣٬١٦٠٬٠٠٠-٢٠١٩(

المتبقیة انتھت اإلدارة من تقییم القیم الدفتریة للعقارات. درھم في وقت البیع٢٨٫٣٠٠٫٠٠٠من یمة دفتریة صافي قبھعقاراتمن 
).درھم١٠٨٬٢٤٥٬٠٠٠-٢٠١٩درھم (٣٩٫٣٦٦٫٠٠٠، وبناًء علیھ قامت بتثبیت انخفاض في القیمة بمبلغ ٢٠٢٠في سنة 



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٦(

موجوات أخرى (تتمة) ١٠

ئتماني للموجودات األخرى مع المراحل:تصنیف التعرض االوفیما یلي 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمموجودات أخرى 

٣٫٤٥١--٣٫٤٥١مرتفع
٣٧٦٫٩٢٦-٣٥٢٫٦١٥٢٤٫٣١١قیاسي

----قائمة المراقبة
────────────────────────────────

٣٨٠٫٣٧٧-٢٠٢٠٣٥٦٫٠٦٦٢٤٫٣١١دیسمبر ٣١ي كما ف
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمموجودات أخرى

٢٣٫١٦٣--٢٣٫١٦٣مرتفع
٤٤٦٫٧٤٠-٣١١٫٨١٤١٣٤٫٩٢٦قیاسي

٥٫١٩١-٢٫٨٨٦٢٫٣٠٥قائمة المراقبة
────────────────────────────────

٤٧٥٫٠٩٤-٢٠١٩٣٣٧٫٨٦٣١٣٧٫٢٣١دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

مبالغ مستحقة إلى البنوك ١١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٧٫٧٣٢٧٫٧٣٢ودائع تحت الطلب
١٫٢٠٥٫٧٣٨١٫٨٦٩٫٩٨٥ودائع ألجل

──────────────
١٫٢٣٣٫٤٧٠١٫٨٧٧٫٧١٧
══════════════

درھم). ٣٤٨٫٨٨٨٫٠٠: ٢٠١٩درھم (٦٠٥٫٩٣٨٫٠٠٠تتضمن الودائع ألجل القروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء بقیمة 
) محتفظ بھ كھامش للمعامالت المشتقة. ال شيء: ٢٠١٩(ال شيءوتشمل الودائع تحت الطلب 



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٧(

مبالغ مستحقة إلى البنوك (تتمة) ١١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

مجموع المبالغ المستحقة من البنوك حسب المنطقة الجغرافیة 
٧٦٥٫٠٣٨١٫٣٢٢٫٧٨٣المتحدةداخل اإلمارات العربیة 

٤٫٦٠٩٥٧٫٩٣٧داخل مجلس التعاون الخلیجي
٤٦٣٫٨٢٣٤٩٦٫٩٩٧دول أخرى

──────────────
١٫٢٣٣٫٤٧٠١٫٨٧٧٫٧١٧
══════════════

وودائع العمالء اإلسالمیة ودائع العمالء١٢

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٨٫٣٥٩٫٧٤٨٩٫٥٣٦٫٥٧٢ودائع ألجل
٢٫٥٦٣٫٠١٣٢٫٨٣٤٫٥٥١حسابات جاریة

٣٢٤٫٠٧٤٣١٤٫٤٤٥حسابات توفیر وتحت الطلب
────────────────
١١٫٢٤٦٫٨٣٥١٢٫٦٨٥٫٥٦٨
════════════════

٣٫٠٤١٫٦١٧٫٠٠٠–٢٠١٩درھم (٣٫٣٩٠٫٣٢٩٫٠٠٠بمبلغ  الودائع اإلسالمیة للعمالءیتم تنفیذ ودائع العمالء، بما في ذلك  
متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. للبنك درھم) من خالل نافذة إسالمیة 

قروض متوسطة األجل ١٣

ركة في القروض متوسطة األجل خالل السنة كانت على النحو التالي:الح
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٫٤٨٧٫٣٦٣٩٥٤٫٨٥٠ینایر١الرصید كما في 
٨٠٧٫٩٥١-المصدر خالل السنة
)٢٧٥٫٤٣٨()١٫٤٨٧٫٣٦٣(المسدد خالل السنة

──────────────
١٫٤٨٧٫٣٦٣-دیسمبر٣١الرصید كما في 

══════════════

المبكر لجمیع قروضھ متوسطة األجل من أجل إدارة میزانیتھ العمومیة بشكل فعال وتحسین استخدام االموال، قام البنك بالسداد 
.٢٠٢٠المستحقة السداد في یونیو 



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٨(

مطلوبات أخرى١٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٤٠٬٨٦٣٣١٤٫٣٠٣أوراق قبول
١٤٦٬٣١٥١٨١٫٧٠٩فوائد مستحقة الدفع

٢٣٠٬٥٨٧١٣٥٫٥٠٣)٢٥القیمة العادلة السلبیة للمشتقات (إیضاح 
مبالغ االئتمان المتوقعة على التعرضات خارج المیزانیة العمومیة والخسارة 
من البنوك األخرىالمستحقة

١١٢٬٤٧٢٩١٫٣٨١

١٧٬٤١٤٣١٫٩٩١مخصصات متعلقة بالموظفین
٣٨٬١١٦٣١٫٤٠٢مستحقة الدفعمصاریف

٤٢٬٢٩٧٢٥٫٥٩٧شیكات غیر مقدمة 
٩٬٨٣٨١٨٫٢٤٧)٢٨(إیضاح بند مطلوبات عقد اإلیجار

٧٦٬٣٩٩٨٣٫٨٢٦أخرى
──────────────
٩١٤٫٣٠١٩١٣٫٩٥٩
══════════════

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

مخصصات متعلقة بالموظفین 
التزام مستحقات الموظفین من:یتكون إجمالي 

١٦٫٣٩٤٢٣٫٠٥٨مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
١٫٠٢٠٨٫٩٣٣مطلوبات أخرى

──────────────
١٧٫٤١٤٣١٫٩٩١

══════════════

فیما یلي الحركة في االلتزام وفقاً لقوانین العمل لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، یقدم البنك مكافآت نھایة الخدمة للموظفین الوافدین.  
الخدمة:المدرج في بیان المركز المالي فیما یتعلق بمكافآت نھایة 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٣٫٠٥٨٢٨٫٥١٩ینایر١االلتزام كما في 
٤٫٦٧٦٦٫٥٥٩مصروف مدرج في بیان الدخل 

)١٢٫٠٢٠()١١٫٣٤٠(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
──────────────

١٦٫٣٩٤٢٣٫٠٥٨دیسمبر٣١االلتزام كما في 
══════════════
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)٤٩(

رأس المال واالحتیاطیات ١٥

رأس المال)أ

٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩:  ٢٠١٩سھماً (٢٫٠٦٢٫٥٥٠٫٦٤٩یتكون رأس المال الُمصّرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل لدى البنك من  
للتفاصیل.٢٣واحد. انظر إیضاح سھماً) قیمة كل منھا درھم

احتیاطي خاص) ب

المركزي والنظام النقدي المصرففي شأن ٢٠١٩من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة لعام ١٤وفقاً للمادة رقم 
وزیع حتى یبلغ رصید ٪ من صافي األرباح إلى احتیاطي خاص غیر قابل للت١٠المصرفي، یتعین تحویل ما نسبتھ  القطاعوتنظیم  

، یرجى اإلشارة إلى المقطع (ج) ٢٠٢٠تم تصفیر ھذا االحتیاطي في سنة  وع.٪ من رأس المال المدف٥٠ھذا االحتیاطي ما ُیعادل  
أدناه.

احتیاطي قانوني)ج

تحویل یلزماسي للبنك، لدولة اإلمارات العربیة المتحدة والنظام األس٢٠١٥لسنة٢رقم من القانون االتحادي ٢وفقا للمادة رقم 
٪ من رأس المال ٥٠٪ من صافي الربح إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما ُیعادل  ١٠ما نسبتھ  
المدفوع.

ول على موافقة مساھمي البنك لتسویة الخسائر بالحص٢٠٢٠أبریل ١٣قام البنك في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي في 
الحصول بعد في ذلك التاریخ.ما القانوني المحتفظ بھواالحتیاطيمقابل االحتیاطي الخاص ٢٠١٩دیسمبر ٣١متراكمة كما في ال

تم درھم ألف٨٩٧٫٨٦٣بمبلغ ٢٠١٩دیسمبر ٣١، فإن الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٠یونیوالموافقات التنظیمیة في على
وأدى .ألف درھم٤٧٥٫٧٤٧بمبلغ القانونيواالحتیاطيألف درھم٤٢٢٫١١٦بمبلغ اصمقابل االحتیاطي الخ بالكامل تسویتھا 

ألف درھم رصید متبقي في االحتیاطي القانوني للبنك. ٢٨٫٩٢٤ذلك إلى تصفیر االحتیاطي الخاص ومبلغ 

احتیاطي عام)د

ماع الجمعیة العمومیة العادیة بناًء على توصیة االحتیاطي العام ألي غرض یحدده قرار المساھمین في البنك في اجتیمكن استخدام  
مجلس اإلدارة.

احتیاطي إعادة التقییم)ه

إلى الحد واالنخفاضات ذات التملك الحریتم استخدام احتیاطي إعادة التقییم لتسجیل الزیادات في القیمة العادلة لألرض والمباني 
، غیر البنك ٢٠٠٨لموجودات المسجل سابقًا ضمن الدخل الشامل. في ھذه االنخفاضات بالزیادة في نفس بند افیھالذي تتعلق 

األرض والمباني.إلى األساس المحاسبي بالتكلفة بخصوصسیاستھ المحاسبیة 

توزیعات األرباح) و

: ال شيء).٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١ال یقترح أعضاء مجلس اإلدارة دفع أي توزیعات أرباح عن السنة المنتھیة في 

متراكمة في القیمة العادلةتغیرات)ز

الشامل ن خالل بنود الدخل متتضمن التغیرات المتراكمة في احتیاطي القیمة العادلة صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات 
وصافي الجزء الفعال للتغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة (إن وجدت).األخرى



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٥٠(

اإلسالميلدخل من منتجات التمویل  دخل الفوائد وا١٦

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٤٧٧٫٣٩٨٦٧٧٫٣٨٣فائدة على القروض والسلفیات للعمالء
٣١٫٨٧٨١٠١٫٧٥٨معامالت أسواق المال ومعامالت بین البنوكفائدة على 

١٣٢٫٦٥٣١٤٥٫٢١٣فائدة على سندات دین استثماریة والربح عن الصكوك
──────────────
٦٤١٫٩٢٩٩٢٤٫٣٥٤
══════════════

مصاریف الفوائد وتوزیعات على المودعین ١٧

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٤٠٫٨٠٦٣٥٦٫٤٤١فائدة على ودائع العمالء
١٠٧٫٧١٤١٧٦٫٩٤٧فائدة على المعامالت بین البنوك

──────────────
٣٤٨٫٥٢٠٥٣٣٫٣٨٨
══════════════

الرسوم والعموالت دخلصافي ١٨

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٢٫٦٩٧١٦٫٣٠٠رسوم على خطابات االعتماد وأوراق القبول
٢٦٫٥٧٨٢٨٫٦٥٤رسوم على الضمانات

١٦٫٧٤٢٤٤٫٣٧٩رسوم على قروض وسلفیات
)١٤٫٢٧٠()١٣٫٧٠٨(مصاریف العموالت

──────────────
٤٢٫٣٠٩٧٥٫٠٦٣

══════════════

الصرف األجنبي دخل١٩

درھم) ناشئة ١٦٫٥٥١٫٠٠٠: ٢٠١٩درھم (١٢٫٦٩٣٫٠٠٠الصرف األجنبي بشكل رئیسي من صافي أرباح بقیمة دخلتكون ی
من المتاجرة بالعمالت األجنبیة.

خر آتشغیلي دخل٢٠
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٢٣٫٢١٨٢٨٫١١٠مستردة من عمالءأتعاب 
٢٫٥٤٠٣٫٧٥٣إیرادات من تحصیالت

٢٤٫٤٣٨٢٣٫١٣٠أخرى
──────────────
٥٠٫١٩٦٥٤٫٩٩٣

══════════════

ل رئیســـــي  احتتضـــــمن اإلیرادات األخرى بشــــــك ة األرـب ة بقیـم ة: ٢٠١٩درھم (٥٫٠٣٣٫٠٠٠المحقـق ــارة محقـق ة خســـ بقیـم
.ن خالل بنود الدخل الشامل األخرىممارات درھم) من استث٢٢٫٦٤٥٫٠٠٠
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)٥١(

أخرى مصاریف تشغیلیة  ٢١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٤٧٫٢٢٠٣٦٫١١٢تكالیف إشغال وصیانة
١٣٫٢٠٩١١٫٨٢١أتعاب قانونیة ومھنیة

٢٠٫٨٥٠٢٩٫٩٦٢مصاریف إداریة أخرى
٢٫٧٢٠٥٫٧٢٤)٩(إیضاح حذف ممتلكات ومعدات

──────────────
٨٣٫٩٩٩٨٣٫٦١٩

══════════════

خسائر االنخفاض في القیمة صافي ٢٢

كما یلي:بیان الدخلفي المثبتةمخصص خسائر االئتمان
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة:صافي 
٦٨٣٫٣٥٧٤٣٢٫٣٦٧)٧(إیضاح القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي

٢٣٫٦٥٥٣١٫٣٩٠)٢٦(إیضاح المطلوبات الطارئة
٢٦٥٠)٦األخرى (إیضاح المستحقات من البنوك

١٫٠٢٧)٢٫١٩٨()٨(إیضاح االستثمارات واألدوات اإلسالمیة
-٢٢٠مخصص القیمة العادلة من خالل حقوق ملكیة بنود الدخل الشامل األخرى

٤٣) ٦٨(والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالميالقروض ساسیة عن تنازالت أ
المالیة:غیر االنخفاض في قیمة الموجودات صافي 

١٠٤٫٤٥٥١٤١٫٣٠٨)٩(إیضاح موجودات ثابتة وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ
٣٩٫٣٦٦١٠٨٫٢٤٥)١٠موجودات أخرى (إیضاح 

)١٢٫٩٧٣()٤٠٫٦٩٠(دیون معدومة مشطوبة استرداد 
──────────────

٨٠٨٫١٢٣٧٠١٫٤٥٧صافي خسائر االنخفاض في القیمة
══════════════

السھم خسارة٢٣

العائدة لحملة األسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة، الخسائر األساسیة للسھم الواحد على الخسارةتستند 
لتالي:ویتم حسابھا على النحو ا

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

)٤٧٠٫٧٥٣٫٠٠٠()٦٦٧٫٢٩٥٫٠٠٠(السنةخسائرصافي 
════════════════════

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة:

٢٫٠٦٢٫٥٥٠٫٦٤٩٢٫٠٦٢٫٥٥٠٫٦٤٩المتوسط المرجح لعدد األسھم البالغ قیمة كل منھا درھم واحد القائمة خالل السنة
════════════════════

)درھم٠٫٢٣(درھم)٠٫٣٢(األساسیة للسھم الواحدالخسارة
════════════════════

یقوم البنك بعرض ربحیة / (خسارة) السھم األساسیة والمخففة بالنسبة ألسھمھ العادیة. یتم احتساب خسارة السھم األساسیة عن 
ئر العائدة إلى حاملي األسھم العادیة للبنك على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل األرباح أو الخسا طریق تقسیم 

السنة.
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)٥٢(

خسارة السھم (تتمة) ٢٣

الممكن أن یكون لھا إن مبالغ الخسارة المخّفضة للسھم مماثلة للخسارة األساسیة للسھم، نظرًا لعدم قیام البنك بإصدار أي أدوات كان من 
یر على خسارة السھم عند الممارسة.تأث

معامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٤

یبرم البنك في سیاق العمل االعتیادي معامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في مساھمین یملكون حصة جوھریة في أسھم البنك، 
مباشرة أو غیر المباشرة أو یمارسون علیھا ركات خاضعة لسیطرتھم الوأعضاء مجلس إدارة البنك، وكبار موظفي إدارة البنك، وش

دیسمبر على النحو التالي:٣١نفوذًا كبیرًا. إن األرصدة القائمة الھامة في 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

معاد إدراجھ
: مساھمون

٦٦٧١٢مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

٢٫٦٦٩٢٫٥٦٦مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
══════════════

١٦٥٫٢٦٣-قروض متوسطة األجل
══════════════

٥٫١٧٤٥٫٢٨٥التزامات ومطلوبات طارئة
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة:

٦٫٥١١١١٠٫٥٨٨قروض وسلفیات
══════════════

٦٫٢٩٦٣٫٢٩٤ودائع العمالء 
══════════════

٤٥٤٥لوبات طارئةالتزامات ومط
══════════════

المنشآت األخرى ذات العالقة للمساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة:

١٨٠٫١٦٧٤٩٠٫٥٢٥قروض وسلفیات
══════════════

٦٤٫١٣١٦٧٫١٩٨استثمارات
══════════════

٢٩٣٢مبالغ مستحقة من بنوك
══════════════

٤٤٨٦٦٥وك أخرىمبالغ مستحقة لبن
══════════════

٢٤٣٫٩٥٤١٦٩٫٩٦٣ودائع العمالء 
══════════════

٩٧٫٨٨١١٤٠٫١٠٥التزامات ومطلوبات طارئة
══════════════

كبار موظفي اإلدارة في البنك:

٤٫١٣٦٣٫٦٨٦قروض وسلفیات
══════════════

١٫٤٤٥٢٫٣٠٢ودائع العمالء 
══════════════
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)٥٣(

معامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

موظفي اإلدارة:المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات العالقة وكبار

١٫٥٩٥٥٫٢٢٠دخل فوائد مستحق
══════════════

٤٫٢٠٤٣٫٩٤٦مصاریف فوائد مستحقة
══════════════

فیما یلي الدخل والمصاریف والمشتریات وبیع االستثمارات المتعلقة باألطراف ذات العالقة خالل السنة والمدرجة ضمن بیان 
الدخل:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

العالقةالمساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات 

١٧٫٧٤٦٤٢٫٠٣٢دخل الفوائد
══════════════

٣٫٧٧٦٨٫٣٤٠مصاریف الفوائد
══════════════

٢٥٠-ربح /(خسارة) من بیع استثمارات
══════════════

٧٫٠٧٩-شراء استثمارات
══════════════

١٤٫٥٠٩-بیع استثمارات
══════════════

٣٠٥٫١٣٠-نةلقروض والذمم المدیبیع ا
══════════════

٤٤٫٨٧٠-عند بیع القروض والذمم المدینةالخسائر 
══════════════

كبار موظفي اإلدارة
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

معاد إدراجھ

١٣١٠عدد كبار موظفي اإلدارة
══════════════

١٥٫٩٢٣١٦٫٨٨٠ومنافع أخرى قصیرة األجلرواتب 
٢٫١٥٦٨٠٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

──────────────
١٨٫٠٧٩١٧٫٦٨٠مجموع تعویضات كبار موظفي اإلدارة

══════════════
١١١٦٩دخل الفوائد

══════════════
١١٩مصاریف الفوائد

══════════════
٥٫٣٩٣٢٫٧١٠االئتمان المتوقعة عن قروض وسلفیات الطرف ذي العالقةخسارة 

══════════════
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)٥٤(

معامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٤

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

. المعامالت الساریة في السوقنشأت األرصدة المستحقة والمعامالت المذكورة أعاله في سیاق العمل االعتیادي وتمت على أساس  
األسعار التجاریة االعتیادیة. إن األرصدة المستحقة في نھایة السنة حسبالقة الفائدة المحّملة على ومن األطراف ذات العتحتسب 

ھناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم مدینة أو دائنة لدى األطراف ذات العالقة. ولم یرصد بال ضمانات. كما لم تكن 
على المبالغ من األطراف ذات العالقة ٣رحلة في المأي انخفاض في القیمة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١البنك خالل السنة المنتھیة في 

: ال شيء).٢٠١٩(

المصاریف ناقصًا قام البنك باستئجار مساحة مكتبیة في مواقع عدیدة مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إیجارات العقارات 
جارات العقارات في كل درھم). ویتم التفاوض على إی٤٫٢٦٢٫٠٠٠: ٢٠١٩درھم (١٫٩٢٩٫٠٠٠المرتبطة بھا للسنة ما قیمتھ 

سنة وفقا لمعدالت السوق. 

بمبلغ  مستحقة السدادإجمالي مبالغ مندرھم ٢٣٫٧٣٧٫٠٠٠المدفوعات المتأخرة بمبلغ بتسھیالت في سدادح منبقام البنك 
كزي وبموجب برنامج الحوافز االقتصادیة للمصرف المرالسنةدرھم والمستحقة من أطراف ذات عالقة خالل ١٤٠٫٠٠٢٫٠٠٠

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

لطرف ذي العالقة القروض والسلفیات لأرصدة لجمیع جمالیةاألرصدة اإلالحركة في 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥٩٤٫٣٠٢-٢٠١٩٣٤٤٫٩٣٤٢٤٩٫٣٦٨دیسمبر ٣١إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
١٠٫٤٩٧--١٠٫٤٩٧إدراج الرصید االفتتاحيإعادة 

)١٩٤٫٩٧٠(-)٧٫٩٨٦()١٨٦٫٩٨٤(صافي الموجودات المنشأة الجدیدة أو المستردة
)٢١٩٫٠١٥(-)٢١٩٫٠١٥(-مبالغ معاد تصنیفھا والتي لم تعد أطراف ذات عالقة

----المشطوبات
--٧٠٤)٧٠٤(١المرحلة منمحول ال

----٢المرحلة منالمحول 
----٣المرحلة منالمحول 

──────────────────────────────
١٩٠٫٨١٤-٢٠٢٠١٦٧٫٧٤٣٢٣٫٠٧١دیسمبر ٣١كما في 

══════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢لة المرح١المرحلة 
ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھم

٥٦٥٫٣٢٢-٢٠١٨٣٠٣٫٠٢٠٢٦٢٫٣٠٢دیسمبر ٣١إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
٢٨٫٩٨٠-٦٫٤٦٥٢٢٫٥١٥صافي الموجودات المنشأة الجدیدة أو المستردة

----المشطوبات
----١حلة المرمنالمحول 
--)٣٥٫٤٤٩(٢٣٥٫٤٤٩المرحلة منالمحول 
----٣المرحلة منالمحول 

──────────────────────────────
٥٩٤٫٣٠٢-٢٠١٩٣٤٤٫٩٣٤٢٤٩٫٣٦٨دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
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)٥٥(

طراف ذات العالقة (تتمة) معامالت مع األ٢٤

الطرف ذي العالقةقروض وسلفیات الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة 

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع ٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٩٬٣٦٥-٢٠١٩٥٬١٨٥٤٬١٨٠د ٣١ا في 
صـ ة في ال ـات ال ـ ـ ال ات  غ   ال

ي  احي ال ن:االف ت
--٩٧)٩٧(شھراً ١٢محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة 

)٤٫٤٠٦(-) ١٫٤٣٦() ٢٫٩٧٠(محملة لبیان الدخل
مبالغ معاد تصنیفھا والتي لم تعد أطراف ذات 

عالقة
-)٩٨٧(-)٩٨٧(

───────────────────────────────
ا في  ٣٫٩٧٢-٢٠٢٠٢٫١١٨١٫٨٥٤د ٣١ك

════════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ای ١ا في  ٦٬١٧٣-٢٠١٩١٬٦٠٩٤٬٥٦٤ی
٣٬١٩٢-)٣٨٤(٣٬٥٧٦المحمل لبیان الدخل

────────────────────────────────
٩٬٣٦٥-٢٠١٩٥٬١٨٥٤٬١٨٠د ٣١ا في 

════════════════════════════

المشتقات ٢٥

یقوم البنك، ضمن سیاق أعمالھ االعتیادي، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالیة مشتقة. األداة المالیة المشتقة ھي عبارة 
على الحركات في سعر أداة مالیة أساسیة واحدة أو أكثر أو سعر مرجعي أو مؤشر.  عن عقد مالي بین طرفین وتعتمد مدفوعاتھ 

من العقود اآلجلة والمقایضات.  األدوات المالیة المشتقة تتض

أنواع منتجات المشتقات ١-٢٥

عقود آجلة)أ
المستقبل. وھي عقود مصممة یتم  العقود اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع أداة مالیة معینة بسعر وتاریخ محددین في 

عقود اآلجلة.التعامل فیھا خارج سوق المال. لدى البنك تعرض ائتماني لألطراف المقابلة لل

عقود خیارات) ب
عقود الخیارات ھي اتفاقیات تعاقدیة تنقل الحق، ولیس االلتزام، للمشتري لشراء أو بیع قیمة محددة من األداة المالیة بسعر محدد 

یخ مستقبلي ثابت أو في أي وقت خالل فترة محددة.إما في تار

عقود مقایضة)ج
طرفین لتبادل مراحل السداد مع مرور الوقت بناًء على مبالغ اسمیة محددة متعلقة  عقود المقایضة ھي اتفاقیات تعاقدیة بین 

بالحركات في مؤشر أساسي معین مثل معدل الفائدة أو سعر العملة األجنبیة أو مؤشر األسھم. 

ي أو دفع سعر فائدة وتتعلق عقود مقایضة أسعار الفائدة بعقود یختارھا البنك مع مؤسسات مالیة أخرى یقوم البنك بموجبھ بتلق
متغیر مقابل دفع أو استالم معدل فائدة ثابت، على التوالي. وغالباً ما یتم إجراء مقاصة على تدفقات المدفوعات مع بعضھا البعض 

دفع الفرق إلى الطرف اآلخر.مع قیام أحد األطراف ب

ى مبلغاً محددًا بعملة أخرى. ومعظم عقود مقایضة العمولة وبموجب عقد مقایضة العمالت، یدفع البنك مبلغاً محددًا بعملة واحدة وتتلق
یتم تسویتھا باإلجمالي.
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)٥٦(

المشتقات (تتمة) ٢٥

غرض المشتقات ٢-٢٥

ق تلبیة احتیاجات العمیل. إضافة إلى ذلك، یستخدم البنك المشتقات ألغراض المتاجرة، یعد البنك طرفاً في األدوات المشتقة في سیا 
وكجزء من نشاط إدارة المخاطر لدیھا، یستخدم البنك األدوات المشتقة ألغراض التحوط من أجل الحد من تعرضھا للمخاطر الحالیة 

تیجي مقابل التعرضات في المیزانیة العمومیة.   ریق التحوط لبعض المعامالت والتحوط االستراوالمتوقعة، وذلك عن ط

تنطوي المشتقات عادة عند بدایتھا على تبادل وعود بتحویل مقابل نقدي صغیر أو عدم التحویل. ومع ذلك، فإن ھذه األدوات  
الموجودات أو ة. وقد یكون لحركة صغیرة نسبیة في قیمة بندتنطوي بانتظام على درجة عالیة من المدیونیة وھي متقلبة للغای

المعدل أو المؤشر الكامن في عقد األداة المالیة المشتقة أثرًا جوھریاً على ربح أو خسارة البنك.

كز المشتقات التي تتم خارج السوق الرئیسیة البنك إلى مخاطر مرتبطة بغیاب سوق الصرف الذي یتم فیھ إغالق مرتوقد تعرض
مفتوح.

ادلة باستخدام عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة أو األسعار المقدمة من األطراف المقابلة أو یتم تسجیل المشتقات بالقیمة الع
أسالیب التقییم، وذلك باستخدام نموذج التقییم الذي تم فحصھ مقابل أسعار معامالت السوق الفعلیة وأفضل تقدیر للبنك ألكثر 

).٢٧وذج مالئمة (إیضاح معطیات النم

ه القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة ألغراض إدارة المخاطر والتحوط المسجلة كموجودات ومطلوبات مع تبین الجداول أدنا 
ي یتم قیمھا االسمیة. تمثل القیمة االسمیة قیمة بند موجودات األداة المشتقة أو قیمة السعر أو المؤشر المرجعي لألداة المشتقة الذ

شتقات. تدل القیمة االسمیة على حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة وال تعد مؤشرًا  على أساسھ قیاس التغیرات في قیمة الم
على مخاطر السوق وال على مخاطر االئتمان.
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)٥٧(

المشتقات (تتمة) ٢٥

المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ١-٢-٢٥

القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق٢٠٢٠دیسمبر ٣١
القیمة العادلة  
اإلیجابیة

القیمة العادلة  
السلبیة

القیمة
االسمیة

خالل 
أشھر ٣

١٢-٣
شھراً 

٥-١
سنوات

أكثر من 
سنوات ٥

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

--٢٬٢٩٩٬٦٨٧١٬٢٧٩٬٨٨٩١٬٠١٩٬٧٩٨) ٣٣(٣٬٦٨٧عقود آجلة
أسعار  مقایضات

-٢٥١٬٦٥١--٢٥١٬٦٥١)٤٬٣٦٨(٤٬٣٦٨الفائدة 
────────────────────────────────────────────
٢٬٥٥١٬٣٣٨١٬٢٧٩٬٨٨٩١٬٠١٩٬٧٩٨٢٥١٬٦٥١)٤٬٤٠١(٨٬٠٥٥-
═══════════════════════════════════════════════

الفترة حتى االستحقاق القیم االسمیة من حیث٢٠١٩دیسمبر ٣١
القیمة العادلة  
اإلیجابیة

القیمة العادلة  
السلبیة 

القیمة 
االسمیة

خالل
أشھر ٣

١٢-٣
شھراً 

٥-١
سنوات 

أكثر من
سنوات ٥

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

-٥٬١٥٠٬٧١٢٣٦٢٣٬٠٩٤٬١٬٨٨٥٬٩٩٧١٧٠٬٣٥٣)٤٬١٤٠(١٤٬٥٣٦عقود آجلة
مقایضات أسعار  

-٦٤٠٬٤٥٧--٦٤٠٬٤٥٧)١٠٬٦٢٧(١٠٬٦٢٧الفائدة 
─────────────────────────────────────────────
٥٬٧٩١٬١٦٩٣٬٠٩٤٬٣٦٢١٬٨٨٥٬٩٩٧٨١٠٬٨١٠)١٤٬٧٦٧(٢٥٬١٦٣-
══════════════════════════════════════════════

وطات القیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدةتح 

یستخدم البنك عقود تحوط معدالت الفائدة للتحوط ضد تعرضھ للتغیرات في القیم العادلة لالستثمارات ذات المعدل الثابت فیما 
مطابقة عقود مقایضة معدالت الفائدة بمشتریات محددة لالستثمارات.یتعلق بمعدالت الفائدة المعیاریة. وتتم 

وال یقوم البنك بالتحوط ضد مخاطر معدالت الفائدة إّال بمقدار معدالت الفائدة المعیاریة. والمعدل المعیاري ھو عنصر من عناصر 
یثما تلبي عالقات التحوط معاییر محاسبة مخاطر معدالت الفائدة الملحوظة في بیئات ذات صلة. ویتم تطبیق محاسبة التحوط ح 

التحوط.

نك محاسبة تحوط القیمة العادلة، یقوم البنك بتقییم ما إذا كان ھناك توقعات بفعالیة مرتفعة لألداة المشتقة المصنفة عندما یطبق الب
االنحدار. ویستند التقییم إلى تقییم المقاییس في كل عالقة تحوط لتعویض التغیرات في القیمة العادلة لبند التحوط باستخدام تحلیل 

الكمیة لنتائج االنحدار.

تم بیان القیمة العادلة للمقایضات في الموجودات (المطلوبات) األخرى، كما تم إدراج القیمة الدفتریة لبنود التحوط ضمن بند 
من المشتقات المحتفظ بھا في عالقات تحوط قیمة عادلة "االستثمارات" في بیان المركز المالي. وقد تم إدراج أرباح القیمة العادلة 

التحوط لبنود التحوط في الدخل التشغیلي اآلخر.مؤھلة وربح وخسارة 

، یحتفظ البنك بعقود مقایضة أسعار الفائدة التالیة كأدوات تحوط في تحوطات القیمة العادلة لمخاطر ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
المبالغ المتعلقة ببنود التحوط.الفوائد إلى جانب 



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٥٨(

المشتقات (تتمة) ٢٥

غرض المشتقات (تتمة) ٢-٢٥

المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر (تتمة) ١-٢-٢٥

تحوطات القیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة (تتمة)

القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق 
العادلة  القیمة 

اإلیجابیة 
القیمة العادلة  

السلبیة 
القیمة 
االسمیة

خالل
أشھر ٣

١٢-٣
شھراً 

٥-١
ت سنوا

أكثر من 
سنوات ٥

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٥٬٨٢٢١٬٠٩٩٬٣٧٥٩٥٨٬٩١٠-٢٬١١٤٬١٠٧)٢٢٦٬١٨٦(-تحوط االستثمارات
══════════════════════════════════════════

٢٠١٩دیسمبر ٣١
٣٦٫٧٢٥٨٢٦٫٠٥٠١٫٢٩٦٫٤٠٢-٢٫١٥٩٫١٧٧)١٢٠٫٧٣٦(-ستثماراتتحوط اال

══════════════════════════════════════════

٢٫٣١١٫١٦٤٫٠٠٠القیمة الدفتریة للبنود المحوطة مدرجة في بند "االستثمارات" في بیان المركز المالي بإجمالي قیمة اسمیة تبلغ  
بنود رھم). تتكون ھذه البنود المحوطة من أدوات الدین المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل  د٢٫٢٩١٫٢٨٢٫٠٠٠:  ٢٠١٩درھم (

.الدخل الشامل األخرى

درھم) متعلقة بعدم فاعلیة التحوط ٧٫٦٦٤٫٠٠٠: خسارة بقیمة ٢٠١٩درھم (٢٤٩٫٠٠٠، أدرج البنك ربحًا بقیمة ٢٠٢٠خالل 
المحتسبة كما یلي:

٢٠٢٠٢٠١٩

ر في القیمة التغیّ 
الفاعلیة المدرجة  عدم 

التغیّر في القیمةفي الربح والخسارة 
عدم الفاعلیة المدرجة 
في الربح والخسارة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٧٫٦٦٤)١٢٣٫٣٦١(٢٤٩)١٠٥٫٢٢٥(على أدوات التحوط
١٠٥٫٤٧٤١٣١٫٠٢٥على بنود التحوط

متعلقة بالمشتقات االئتمان المخاطر ٣-٢٥

تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالیة المشتقة من احتمالیة عجز الطرف المقابل عن االلتزامات التعاقدیة، وتقتصر على 
البنك مع مؤسسات ) من عقود مشتقات  ٪٩٤:  ٢٠١٩(٪٩٧القیمة العادلة الموجبة لألدوات المالئمة للبنك. یتم إبرام ما یقارب من  

لیة أخرى.ما 

وااللتزامات طارئةالمطلوبات ال٢٦

االلتزامات المرتبطة باالئتمان

یلتزم البنك بدفع المبالغ التعاقدیة فیما یتعلق بخطابات االعتماد والضمانات بالنیابة عن العمالء عند تلبیة شروط العقد الطارئة. 
غ قد تم تقدیمھا بالكامل والضمانات قد تمت المطالبة بكامل مبلغھا بعد  االئتمان بافتراض أن المبالوتمثل المبالغ التعاقدیة مخاطر 

اإلخفاق في التنفیذ والضمانات والكفاالت األخرى ال قیمة لھا، إّال أن إجمالي المبلغ التعاقدي لاللتزامات ال یمثل بالضرورة متطلبات
ضي دون تمویلھا.اللتزامات سوف تنتھي أو تنقنقدیة مستقبلیة حیث أن العدید من ھذه ا

تمثل التزامات القروض االلتزامات التعاقدیة بالحصول على القروض. وھذه االلتزامات قابلة لإللغاء وعادة ما یكون لھا تواریخ 
ن سحبھا وحیث أن صالحیة محددة أو تشتمل على شروط إللغائھا. وحیث أن االلتزامات قابلة لإللغاء ومن الممكن أن تنتھي دو

سبقة للسحب یجب الوفاء بھا، فلیس من الضروري أن یمثل إجمالي مبالغ العقد المتطلبات للتدفقات النقدیة الصادرة الشروط الم
المستقبلیة.



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٥٩(

المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة) ٢٦

فیما یلي التزامات البنك المتعلقة باالئتمان:
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

مطلوبات طارئة
٢١٥٫٥٧٨٢٧٨٫٣٩٠خطابات اعتماد

٢٫٥٢٧٫٦٢٧٣٫٢٣٤٫٢٩٧ضمانات
──────────────
٢٫٧٤٣٫٢٠٥٣٫٥١٢٫٦٨٧
══════════════

التزامات
٣٫٠٩٨٫٦٤٣٢٫٤٠٤٫٩٥٩التزامات قروض غیر مسحوبة

══════════════

لالسترداد وال تتم مراعاتھا عند حساب الخسائر االئتمانیة قابلةالقروض غیر المسحوبة الخاصة بالبنكإن جمیع التزامات 
المتوقعة.

مع المراحل: مجموع أرصدة االلتزامات والمطلوبات الطارئةتصنیف 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٦٬٥٨٦--١٦٬٥٨٦مرتفع
٢٬٥٠٦٬٣٧٩-١٬٨٤٣٬٧٣٦٦٦٢٬٦٤٣قیاسي

١٢٨٬٩٧٨-١٢٨٬٩٧٨-قائمة المراقبة
٩١٬٢٦٢٩١٬٢٦٢--متعثر

────────────────────────────
١٬٨٦٠٬٣٢٢٧٩١٬٦٢١٩١٬٢٦٢٢٬٧٤٣٬٢٠٥مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة

)١١٢٬٣٦٢()٣٧٬٣٩٧()٥٦٬٧١٠()١٨٬٢٥٥(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────────

٢٠٢٠١٬٨٤٢٬٠٦٧٧٣٤٬٩١١٥٣٬٨٦٥٢٬٦٣٠٬٨٤٣دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٫١٥٠-٨٫٠٣٣١١٧مرتفع
٣٫٢٦٣٫٨٩٦-٢٫٣١٨٫٧١٨٩٤٥٫١٧٨قیاسي

٨٨٫٣٢٧٨٤٫١٩٨٤٫٠٩٠١٧٦٫٦١٥قائمة المراقبة
٦٤٫٠٢٦٦٤٫٠٢٦--متعثر

────────────────────────────────
٢٫٤١٥٫٠٧٨١٫٠٢٩٫٤٩٣٦٨٫١١٦٣٫٥١٢٫٦٨٧مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة

)٩١٫٢٩٥()٣١٫٨٣٣()٤٥٫٤٦٢()١٤٫٠٠٠(االئتمان المتوقعةخسائر 
────────────────────────────────

٢٠١٩٢٫٤٠١٫٠٧٨٩٨٤٫٠٣١٣٦٫٢٨٣٣٫٤٢١٫٣٩٢دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٦٠(

المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة) ٢٦

المطلوبات الطارئة إجمالي رصید الحركة في 
المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمي القیمة الدفتریةإجمال

٢٠١٩٢٬٤١٥٬٠٧٨١٬٠٢٩٬٤٩٣٦٨٬١١٦٣٬٥١٢٬٦٨٧دیسمبر ٣١في كما 
للموجودات المالیة المثبتة التغیرات نتیجة 

في الرصید االفتتاحي والتي تم:
-٩٠٬٠٢٢٣٬٠٣١)٩٣٬٠٥٣(١من المرحلة تحویلھا 
-٢٤٬٤٢٨)٢٨٬٠٧٧(٢٣٬٦٤٩مرحلة من التحویلھا 
----٣من المرحلة تحویلھا 

)٧٦٩٬٤٨٢()٤٬٣١٣()٢٩٩٬٨١٧()٤٦٥٬٣٥٢(خالل السنة)المنتھي(المنشأ / 
────────────────────────────

٢٠٢٠١٬٨٦٠٬٣٢٢٧٩١٬٦٢١٩١٬٢٦٢٢٬٧٤٣٬٢٠٥دیسمبر ٣١كما في 
═══════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإجمالي القیمة الدفتریة

٢٠١٨٢٫٩٧٠٫٩٠٢٨٢٢٫٧١٦٤٥٫٣٨٢٣٫٨٣٩٫٠٠٠دیسمبر ٣١في كما 
للموجودات المالیة المثبتة التغیرات نتیجة 

في الرصید االفتتاحي والتي تم:
--٣٦٢٫٧٧٨)٣٦٢٫٧٧٨(١ن المرحلة متحویلھا 
-٢٧٫٢٧٩)٢٧٫٢٧٩(-٢من المرحلة تحویلھا 
----٣من المرحلة تحویلھا 

)٣٢٦٫٣١٣()٤٫٥٤٥()١٢٨٫٧٢٢()١٩٣٫٠٤٦(خالل السنة)المنتھي(المنشأ / 
───────────────────────────────

٢٠١٩٢٫٤١٥٫٠٧٨١٫٠٢٩٫٤٩٣٦٨٫١١٦٣٫٥١٢٫٦٨٧دیسمبر ٣١كما في 
═══════════════════════════════

الطارئة الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة المطلوبات 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٩١٤٬٠٠٠٤٥٬٤٦٢٣١٬٨٣٣٩١٬٢٩٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 
ت بسبب مخصصات مثبتة في الرصید التغیرا

االفتتاحي التي تم:
١٢لفترة تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة 

--)٥٨٧(٥٨٧شھراً 
تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى

العمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا 
الئتمانیةا

)١٢٬٢٥٤)١٢٬٢٥٤--

مان المتوقعة على مدىتحویلھا إلى خسارة االئت
-٢٬٩٦١)٢٬٩٦١(-قیمتھا االئتمانیةانخفضتالعمر المتبقي والتي 

خسارة االئتمان المتوقعة (إلى) /منتحویلھا 
قروضالقیمتھا االئتمانیة على والتي انخفضت

)٧(إیضاح 
-)٢٬٥٨٨(٢٬٦٠٣)٥٬١٩١(

٢٣٬٦٥٥-١٥٬٩٢٢٧٬٧٣٣)٢٢المحّمل على بیان الدخل (إیضاح 
────────────────────────

٢٠٢٠١٨٬٢٥٥٥٦٬٧١٠٣٧٬٣٩٧١١٢٬٣٦٢دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════
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)٦١(

المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة) ٢٦

(تتمة) الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة المطلوبات الطارئة

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٢٫٩٢١-٢٠١٨١٢٫٨٦٢٣٠٫٠٥٩دیسمبر ٣١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي 

التي تم:
--)٦٣٧(٦٣٧شھراً ١٢تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 

مان المتوقعة على مدىتحویلھا إلى خسارة االئت
--١٠٫٥٩٤)١٠٫٥٩٤(العمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا االئتمانیة

خسارة االئتمان المتوقعة والتي انخفضتمنتحویلھا 
١٦٫٩٨٤١٦٫٩٨٤--)٧(إیضاح قروضالقیمتھا االئتمانیة على 
١٤٫٨٤٩١٢٫٥٣٨)٦٫٢٨٦(٣٫٩٧٥)٢٢(إیضاح المحّمل على بیان الدخل

١٨٫٨٥٢-٧٫١٢٠١١٫٧٣٢)٢٢و٢-٤التقدیر(إیضاحي التغیر في 
────────────────────────────

٢٠١٩١٤٫٠٠٠٤٥٫٤٦٢٣١٫٨٣٣٩١٫٢٩٥دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════

إدارة المخاطر ٢٧

مقدمة

الل عملیة متواصلة لتحدیدھا وقیاسھا ومراقبتھا وفقا لسقوف المخاطر تقع المخاطر في صلب أنشطة البنك ولكنھا تدار من خ 
وضوابط أخرى. تعد عملیة إدارة المخاطر عنصرا ھاما في تحقیق الربحیة المستمرة للبنك ویتحمل كل فرد داخل البنك المسؤولیة 

تعلق بالمسؤولیات المنوطة بھ.عن المخاطر التي یواجھھا فیما ی

اطر جمیع المخاطر، وتشمل مخاطر االئتمان والسیولة والسوق والتشغیل، كما تشمل أیضاً العملیات من مرحلة تتناول إدارة المخ
أیضاً نشوء التعرضات إلى الموافقة علیھا والرقابة المستمرة علیھا ومراجعتھا وصیانتھا واإلبالغ عنھا. وتغطي إدارة المخاطر 

اإلدارة والھیئات والعملیات المتعلقة بأقسام على مستوى  س اإلدارة واللجان المشكلة  وأدوار ومسؤولیات مجلأعلى مستویات التنظیم
إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة وااللتزام والتدقیق الداخلي.

من التغیرات في البیئة والتقنیة والقطاع. ویتم مراقبة ھذه العملیاتال تتضمن عملیات رقابة المخاطر المستقلة مخاطر العمل مثل 
خالل عملیات التخطیط االستراتیجي لدى البنك.

ھیكل إدارة المخاطر 

لجان على مستوى مجلس اإلدارة 

لس اإلدارة تعد مسؤولة  یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة المطلقة عن تحدید ومراقبة المخاطر، إّال أن ھناك لجاناً فرعیة تابعة لمج 
عن إدارة ومراقبة المخاطر.

ن التابعة لمجلس اإلدارةلجنة االئتما )أ(
لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن وضع استراتیجیة مخاطر االئتمان ومراقبة العملیات االئتمانیة بشكل عام داخل 

ام غیر المرغوب بھا وتحسین الجودة العامة لموجودات المحفظة وااللتزالبنك واالحتفاظ بمحفظة متنوعة وتفادي تركیزات المخاطر  
بسیاسات االئتمان والتوجیھات التنظیمیة.

لجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة) ب(
بالتقاریر المالیة لجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن مراقبة ومراجعة ورفع تقاریر عن الترتیبات الرسمیة المتعلقة 

الداخلي / الخارجي.والسردیة للبنك وعملیات الرقابة الداخلیة وااللتزام والتدقیق
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)٦٢(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

ھیكل إدارة المخاطر (تتمة) 

لجان على مستوى مجلس اإلدارة (تتمة) 

لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة) ج(

والسیاسات لمجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن إعداد استراتیجیة المخاطر وتنفیذ المبادئ واألطر تتولى لجنة المخاطر التابعة 
لتعزیز ھیكل إدارة المخاطر لدى البنك إلى أفضل معاییر الممارسات. وھذا یشمل على سبیل المثال ال الحصر ضمان توفر ھیاكل 

وال تقتصر على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السیولة ومخاطر رقابة فعالة ومراقبة التعرضات الكلیة للمخاطر (تشمل  
لقانونیة).التشغیل والمخاطر ا

لجنة مكافآت المجموعة) د(

تعمل لجنة مكافآت المجموعة بالنیابة عن مجلس اإلدارة في كافة الشؤون المتعلقة بالحوكمة والمكافآت والترشیحات والخطط 
ساسي. لصالحیات واإلجراءات الحصریة لمجلس اإلدارة على أساس األحكام القانونیة أو النظام األاالستراتیجیة، باستثناء تلك ا

ویناط بلجنة مكافآت المجموعة مسؤولیة دعم مجلس اإلدارة في اإلشراف على خطة المكافآت، وذلك من أجل التأكد من أن 
وقابلیة تحمل المخاطر واألداء وبیئة الرقابة وأي متطلبات قانونیة المكافآت مالئمة ومتوافقة مع ثقافة البنك واألعمال طویلة االجل  

أو نظامیة.

بالبنك اإلدارةمجموعات 

.وظائف اإلدارة، التي تعد مسؤولة عن المراقبة الیومیة للمخاطر، لجان مجلس اإلدارة/بنوكتكمل 

مجموعة إدارة المخاطر)أ(

تتولى مجموعة إدارة المخاطر مسؤولیة تنفیذ اإلجراءات المتعلقة بالمخاطر وصیانتھا لضمان وجود عملیات رقابة مستقلة. وتعمل  
وعة بصورة وثیقة مع المؤسسة التجاریة لدعم أنشطتھا بالتزامن مع حمایة محفظة مخاطر البنك. وقد وضعت آلیات ھذه المجم

ومحافظ الموجودات الفردیة بمقاییس المخاطرت واألنظمة) من أجل ضمان التزام موجودات حكیمة لمراقبة المخاطر (العملیا 
میع مستندات االئتمان وتقاریر سیاسات ومحافظ المخاطر وتقدمھا إلى لجنة ج البنك راجع یالشروط والسیاسات المتفق علیھا. و

االئتمان ولجنة المخاطر.

الخزینة) ب(

موجودات ومطلوبات البنك والھیكل المالي العام، كما یعد المسؤول األول عن إدارة مخاطر التمویل الخزینة مسؤولة عن إدارة 
والسیولة لدى البنك.

التدقیق الداخلي) ج(

وم قسم التدقیق الداخلي بمراجعة عملیات إدارة المخاطر لدى البنك سنویًا حیث یقوم بفحص مدى كفایة اإلجراءات المطبقة یق
البنك بھا. یقوم قسم التدقیق الداخلي بمناقشة النتائج التي توصل إلیھا عن كافة عملیات المراجعة مع اإلدارة ویقوم برفع  والتزام 

صیات إلى لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.تقاریر عن النتائج والتو

نظم قیاس المخاطر واإلبالغ عنھا 

لى أساس السقوف الموضوعة من قبل البنك. تعكس ھذه السقوف استراتیجیة العمل یتم رصد ومراقبة المخاطر بصورة رئیسیة ع
لھ، مع مزید من التركیز على قطاعات معینة. وإضافة والبیئة السوقیة للبنك وكذلك مستوى الخطر الذي یكون البنك مستعد لقبو

التعرض الشامل للمخاطر بجمیع أنواعھا ونشاطاتھا.على تحّمل المخاطر فیما یتعلق بیراقب البنك ویقِیم قدرتھ العامة ، إلى ذلك

لتحلیل والمراقبة في وقت یتم فحص المعلومات التي یتم الحصول علیھا من جمیع األعمال ثم تتم معالجتھا من أجل التحدید وا
ة للتقییم والتقریر حیال مبكر. یستلم مجلس اإلدارة تقریرًا ربع سنوي شامل للمخاطر االئتمانیة لتقدیم كافة المعلومات الضروری

یولة المخاطر االئتمانیة ذات الصلة للبنك. یتضمن التقریر التعرض الكلي لمخاطر االئتمان واالستثناءات من السقوف ومعدالت الس
والتغیرات على محفظة المخاطر. وتتولى اإلدارة العلیا تقییم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتمان على أساس ربع سنوي.
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نظم قیاس المخاطر واإلبالغ عنھا (تتمة) 

ھا للتأكد من أن جمیع قطاعات العمل وعلى جمیع مستویات البنك، یتم إعداد تقاریر حول المخاطر ألغراض محددة ویتم توزیع
لدیھا أحدث المعلومات الشاملة والضروریة.

التنفیذي ولجنة مخاطر اإلدارة العامة وجمیع أعضاء اإلدارة ذوي الصلة في كافة الجوانب یتم تقدیم بیانات موجزة إلى الرئیس 
قوف واالستثمارات الخاصة والسیولة، باإلضافة إلى أي المتعلقة بالمخاطر التي اختارھا البنك، وذلك یشمل مدى االلتزام بالس

تطورات أخرى في المخاطر.

الحد من المخاطر 

فعالة على الضمانات للحد من تعرضھ لمخاطر االئتمان.یعتمد البنك بصورة

ن التغیرات في أسعار یستخدم البنك كذلك في إطار إدارتھ الشاملة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى لمواجھة المخاطر الناجمة ع
الفائدة والعمالت األجنبیة.

تركیز المخاطر 

مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة تنشأ التركیزات في مخاطر االئتمان من 
مقدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة الجغرافیة أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادیة التي بسببھا تتأثر 

ة أو غیرھا من الظروف. تشیر التركیزات في المخاطر إلى تأثر بقدٍر مماثل نتیجة للتغیرات في الظروف االقتصادیة أو السیاسی
أداء المصرف نسبیاً بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معین أو منطقة جغرافیة محددة.

المحافظة دة التركیز في المخاطر، تشتمل السیاسات واإلجراءات الخاصة بالبنك على إرشادات محددة تھدف إلى  وبھدف تفادي زیا 
على تنوع المحفظة. تتم مراقبة وإدارة التركیزات التي یتم تحدیدھا وفقاً لذلك.

مخاطر االئتمان 

اء بالتعھدات / االلتزامات التعاقدیة مما یتسبب في تكبد تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة العمیل أو الطرف المقابل على الوف
من اإلقراض والتمویل التجاري والخزینة واألنشطة األخرى التي یقوم بھا البنك. تعتبر البنك خسائر مالیة. وتنشأ ھذه المخاطر

ئتمان التي تحدد بوضوح عملیة تفویض مخاطر االئتمان أكبر المخاطر التي تواجھ البنك، وتتم مراقبتھا بفعالیة وفقًا لسیاسات اال
دارة مخاطر االئتمان أیضًا على مراقبة تركیزات المخاطر صالحیات اإلقراض والسیاسات واإلجراءات ذات الصلة. وتنطوي إ

حسب قطاع العمل والمنطقة الجغرافیة.

ة في الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة، وضع البنك إجراءات لمراجعة الجدارة االئتمانیة للكشف المبكر عن التغیرات المحتمل
قابل تحدد باستخدام نظام تصنیف مخاطر االئتمان الذي یحدد لكل طرف وكذلك المراجعة المنتظمة للضمانات. سقوف الطرف الم

ر المحتملة مقابل تصنیفًا للمخاطر. تصنیفات المخاطر خاضعة للمراجعة المنتظمة. وتسمح ھذه اإلجراءات للبنك بتقییم الخسائ
الناجمة عن المخاطر التي یتعرض لھا وباتخاذ اإلجراءات التصحیحیة.
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إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

یوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بیان المركز المالي، بما في ذلك المطلوبات وااللتزامات 
واتفاقیات الضمانات.تأثیر تخفیف المخاطر باستخدام التعزیزات االئتمانیة والتسویة الرئیسیة  المحتملة. یتم بیان الحد األقصى، قبل  

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھمإیضاحات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
٥١٬٣٤١٬٩٢٤٢٫١٠٣٫٤٣٧(ال یشمل النقد في الصندوق)

٦٢٩٦٬٥٢٥٧٣٩٫٣٣٧ك أخرىمبالغ مستحقة من بنو
٧٩٬٠١٣٬٦٣٩١١٫٥٦٣٫٤٩٠قروض وسلفیات (صافي من المخصصات)

٨٣٬٢٨١٬٠٩١٣٫٥٠٢٫٠٦٨استثمارات
١٠٣٨٠٬٣٧٧٤٧٥٫٠٩٤موجودات أخرى*

عند تسویة  *باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المستحوذ علیھا 
الدیون وموجودات العقود 

────────────────
١٤٬٣١٣٬٥٥٦١٨٫٣٨٣٫٤٢٦المجموع

────────────────

٢٦٢١٥٬٥٧٨٢٧٨٫٣٩٠خطابات اعتماد
٢٦٢٬٥٢٧٬٦٢٧٣٫٢٣٤٫٢٩٧ضمانات

٢٦٣٬٠٩٨٬٦٤٣٢٫٤٠٤٫٩٥٩التزامات قروض غیر مسحوبة
────────────────

٥٬٨٤١٬٨٤٨٥٫٩١٧٫٦٤٦المجموع
────────────────

٢٠٬١٥٥٬٤٠٤٢٤٫٣٠١٫٠٧٢مجموع التعرض لمخاطر االئتمان
════════════════

نظرا لتسجیل األدوات المالیة بالقیمة العادلة فإن المبالغ المبینة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان ولكنھا ال تمثل أقصى 
للتغیرات في القیم.تعرض لمخاطر االئتمان والذي قد ینشأ في المستقبل نتیجة

األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان تركیزات المخاطر للحد 

یتم إدارة تركیز المخاطر من حیث العمیل/الطرف المقابل، والمنطقة الجغرافیة، وقطاع العمل. بلغ أقصى تعرض لمخاطر االئتمان 
٥٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٩درھم (٥٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ما قیمتھ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١فیما یتعلق بأي عمیل أو طرف مقابل كما في 

درھم). 
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مخاطر االئتمان (تتمة) 

تركیزات المخاطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان (تتمة) 

تعزیزات یتم تحلیل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لدى البنك، بعد المخصصات وقبل األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو
المناطق الجغرافیة التالیة:ائتمانیة أخرى، على أساس 

٢٠٢٠٢٠١٩
────────────────────────────────────────────

موجودات 
ألف درھم

مطلوبات طارئة 
والتزامات 
ألف درھم

موجودات 
ألف درھم

مطلوبات طارئة
والتزامات
ألف درھم

١٢٬٩٩٩٬٦٦٥٥٬٥٥٨٬١٠٢١٦٫٩٠٥٫٤٨٧٥٫٦٩٤٫١٦٩اإلمارات العربیة المتحدة
٩٦٥٬٥٣٦٧٢٬٢٠٧١٫٠١٣٫٨٠٢١١٠٫٣٤٤األخرىدول الشرق األوسط

٨٠٬٥٧١١٥٬٠٠٩٧٥٫٤٠٤٣١٫٦١٦أوروبا
-٦٣٫٤٥٢-١٨٬٦٠١الوالیات المتحدة األمریكیة

٢٤٩٬١٨٣١٩٦٬٥٣٠٣٢٥٫٢٨١٨١٫٥١٧باقي بلدان العالم
────────────────────────────────

١٤٬٣١٣٬٥٥٦٥٬٨٤١٬٨٤٨١٨٫٣٨٣٫٤٢٦٥٫٩١٧٫٦٤٦المجموع
════════════════════════════════

فیما یلي تحلیل الحد األقصى لتعرض البنك لمخاطر االئتمان (باستثناء النقد في الصندوق) بعد المخصصات وقبل األخذ باالعتبار 
ئتمانیة األخرى حسب قطاع العمل:االالضمانات المحتفظ بھا أو التعزیزات 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٣٬٢١٠٬٩٤٧٤٫٨٥٥٫٥٥٤الخدمات المالیة
١٬٦١٠٬٩٣٦٢٫٠٧٥٫٣٣١التجاري
١٬١٨٥٬٤٤٥١٫٣٠٣٫٩٣٤التصنیع

٣٬١٥٧٬٢٨٨٣٫٧٠٦٫٥٠٣القطاع الحكومي والعام
٥٧٠٬٠٤٢٦٢٨٫٢٦٢اإلنشاءات
١٬٩٢٦٬٤١٣٢٫٠٠٢٫٣٥٨الخدمات
٤٬٣٠٨٬٠٣٠٥٫٢٧٨٫٦٠١أخرى

────────────────
١٥٬٩٦٩٬١٠١١٩٫٨٥٠٫٥٤٣

)١٫٤٦٧٫١١٧(١٬٦٥٥٬٥٤٥(ناقصاً: مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات
────────────────
١٤٬٣١٣٬٥٥٦١٨٫٣٨٣٫٤٢٦
════════════════
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(تتمة) إدارة المخاطر ٢٧

ن (تتمة) مخاطر االئتما

تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض لالنخفاض في القیمة 

إن تحلیل أعمار .تشمل القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا تلك القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا حسب جدول السداد
القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض لالنخفاض في القیمة ھو على النحو التالي:

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
أقل من

یوماً ٣٠
٦٠إلى ٣١

یوماً 
٩٠إلى ٦١

یوماً 
أكثر من

المجموعیوماً ٩١
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٩٦٬٢٧٤٢٤٬٢١٥٥٬١٦٦١٠٬٠٥٣١٣٥٬٧٠٨قروض وسلفیات
═══════════════════════════════════

٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٤٫٣٥٨٢٩٫٠٧٦٩٫١٠٦٣٢٫٣٤٥١٠٤٫٨٨٥قروض وسلفیات
═══════════════════════════════════

أعاله تم تقدیمھا إلى قطاع الشركات.) من القروض ٪٩٤: ٢٠١٩(٪٨٨ما یقارب نسبة

القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي ذات شروط معاد التفاوض بشأنھا 

ض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي ذات الشروط المعاد التفاوض بشأنھا ھي تلك التي تم إعادة جدولتھا أو إعادة إن القرو
لتيالثانیةاحلةرلمتم تصنیف القروض المعاد جدولتھا والمعاد ھیكلتھا ضمن ابتقدیم تنازالت البد منھا.ھیكلتھا، وحیث قام البنك 

والتي لم تتأثر بانخفاض قیمة االئتمان.–قعة على مدى العمر المتبقي تجذب خسائر االئتمان المتو

:كما یليالتي أعید التفاوض بشأن بنودھا المدرج لكل صنف من الموجودات المالیة داخل المیزانیة العمومیةالمبلغ

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٫١٤٧٫٢٧٩١٫١٤٥٫٧٣٩ومستحقات التمویل اإلسالميقروض وسلفیات
══════════════

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٧٫٩٤٢٤٩٢٫٧٦٢٦٠٦٫٥٧٥١٫١٤٧٫٢٧٩المستحقالرصید 
)٥٣١٫٥٥٧()٣٩٦٫٢٤٦()١٣٤٫٥٧٠()٧٤١(مخصص انخفاض القیمةناقصاً: 

────────────────────────────
٢٠٢٠٤٧٫٢٠١٣٥٨٫١٩٢٢١٠٫٣٢٩٦١٥٫٧٢٢دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════
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المخاطر (تتمة) إدارة ٢٧

مخاطر االئتمان (تتمة) 

(تتمة):كما یليالمدرج لكل صنف من الموجودات المالیة داخل المیزانیة العمومیة التي أعید التفاوض بشأن بنودھا المبلغ

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٩٫٨٨٣٥٥٦٫٤٧٧٥٤٩٫٣٧٩١٫١٤٥٫٧٣٩المستحقالرصید 
)٤٩٢٫١٤٦()٣٤٠٫٧٠٧()١٥٠٫٦٤٥()٧٩٤(مخصص انخفاض القیمةناقصاً: 

────────────────────────────
٢٠١٩٣٩٫٠٨٩٤٠٥٫٨٣٢٢٠٨٫٦٧٢٦٥٣٫٥٩٣دیسمبر٣١كما في 

════════════════════════════

والتعزیزات االئتمانیة األخرىالضمانات 

یحتفظ البنك بضمانات وتعزیزات ائتمانیة أخرى مقابل بعض تعرضاتھا االئتمانیة. وتتمثل األنواع الرئیسیة لھذه الضمانات التي 
ن والذمم ألوراق المالیة والرھونات على الممتلكات العقاریة والمركبات والمنشآت واآلالت والمخزوتم الحصول علیھا في النقد وا

المدینة التجاریة. ویحصل البنك أیضا على ضمانات من الشركات األم مقابل القروض التي تقدمھا إلى شركاتھا التابعة والشركات 
مطلوبة على تقییم المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل. یتم تطبیق مبادئ . ویعتمد حجم ونوع الضمانات الللبنكاألخرى التابعة 
ول أنواع الضمانات ومؤشرات التقییم. وعمومًا ال یتم االحتفاظ بضمانات مقابل االستثمارات لغیر أغراض توجیھیة بشأن قب

السوقیة للضمانات وحسب الضرورة تطلب المتاجرة والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالیة. وتراقب اإلدارة القیمة 
ة الضمان أثناء الفحص الدوري للتسھیالت االئتمانیة ومدى كفایة مخصص ضمانات إضافیة وفقا لالتفاقات المعنیة، وتدرس قیم

انخفاض القیمة للقروض والسلفیات.

القروض والسلفیات:فیما یلي نسبة التعرضات المضمونة واألنواع الرئیسیة للضمانات المحتفظ بھا مقابل

نسبة التعرض المضمون 

٢٠٢٠٢٠١٩
ـــمان  النوع الرئیســـــي للضـــ

المحتفظ بھ
عقارات سكنیة٪١٠٠٪١٠٠لألفرادالعقاري رھن القروض 

ــقـــد واألوراق الــمـــالــیـــة  ٪٦٤٪٦٥عمالء شركات  الــن
كـــات  ـل ـت ـم ـم بـــات واـل رـك ـم واـل
والــمــعـــدات والــمــمــتــلــكـــات 
التجــاریــة والمخزون والــذمم 

التجاریةالمدینة 
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مخاطر االئتمان (تتمة) 

الرھن العقاري لألفراد قروض 

لألفراد وفقاً لنسبة القرض إلى القیمة ھي كالتالي:العقاري التعرضات لمخاطر االئتمان من قروض الرھن 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

نسبة القرض إلى القیمة

١٦١٬٩٥٦١٨٩٫٠٨٤٪٥٠أقل من 
٥٨٩٫١٩٩٨٣٢٫٦٨٢٪٧٥-٥١
٥٨٠٫١٧٦٧٦٠٫٢٣٦٪٩٠-٧٦
١١٧٬٣٢٧١٤٠٫٦٩٨٪١٠٠-٩١

١٢٢٬٨٦٣٤٠٫٠٩٤٪١٠٠أكثر من 
──────────────

١٬٥٧١٬٥٢١١٫٩٦٢٫٧٩٤المجموع
══════════════

رض إلى قیمة الضمان. ویستثنى من قیمة الضمان أي یتم احتساب نسبة القرض إلى القیمة على أساس نسبة إجمالي مبلغ الق
تعدیالت یتم إجراؤھا للحصول على الضمان أو بیعھ. وتستند قیمة الضمان بالنسبة للقروض السكنیة إلى قیمة الضمان عند اإلنشاء 

المحدث بناء على التغیرات في مؤشرات أسعار المنازل.

قروض تعرضت النخفاض في القیمة 

قیمة الضمان إلى أحدث عملیات التثمین. وفیما یلي التعرض لمخاطر وض التي تعرضت لالنخفاض في القیمة، تستند بالنسبة للقر
االئتمان من قروض الرھن العقاري لألفراد التي تعرضت لالنخفاض في القیمة وفقاً لنسبة القرض إلى القیمة:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

نسبة القرض إلى القیمة

١٨٫٩١٥٧٫٢٥٩٪٥٠أقل من 
١٢٫٣٢٨٢٥٫٣٦٥٪٧٥-٥١

٩٣٫٩٧١٥٨٫٧٧٢٪٧٥أكثر من 
──────────────

١٢٥٫٢١٤٩١٫٣٩٦المجموع
══════════════

، بلغ صافي القیمة الدفتریة للقروض والسلفیات التي تعرضت لالنخفاض في القیمة والممنوحة إلى ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
درھم)، كما بلغت قیمة الضمانات ١٤٠٫٥٦٢٫٠٠٠: ٢٠١٩درھم (٢٠١٫٠٣٣٫٠٠٠الء من األفراد (بما فیھا الرھونات) العم

درھم).١٠٣٫٢٧٤٫٠٠٠: ٢٠١٩درھم (١٢٥٫٧٣٥٫٠٠٠القابلة للتحدید المحتفظ بھا مقابل تلك القروض والسلفیات 
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ء شركات عمال

، بلغ صافي القیمة الدفتریة للقروض والسلفیات التي تعرضت لالنخفاض في القیمة والممنوحة إلى ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
درھم)، كما بلغت قیمة الضمانات القابلة للتحدید ١٫٣٤٣٫٢٥٨٫٠٠٠: ٢٠١٩درھم (١٫٤٧٦٫١٦٦٫٠٠٠العمالء من الشركات 

٥٧٢٫٦٤٦٫٠٠٠: ٢٠١٩درھم (٥٤٣٫٦٠٨٫٠٠٠یات تفظ بھا مقابل تلك القروض والسلف(ال سیما العقارات التجاریة) المح 
درھم). وبالنسبة لكل قرض، فإن قیمة الضمانات المفصح عنھا ال تزید على القیمة االسمیة للقرض المحتفظ بالضمانات مقابلھ.

كزي مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المرتعلیمات احتیاطي انخفاض القیمة بموجب 
٣٠بتاریخ ٩أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي توجیھاتھ الخاصة بالمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

الذي یتناول العدید من تحدیات التطبیق وآثاره العملیة CBUAE/BSD/2019/458من خالل اإلشعار رقم: ٢٠١٩أبریل 
عمًال  في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ("التوجیھ").٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  عیارالمترتبة على البنوك التي تعتمد الم

الصادر عن مصرف اإلمارات ٢٨/٢٠١٠من التوجیھ، تكون التسویة بین المخصص العام والخاص بموجب التعمیم  ٤-٦بالفقرة  
كما یلي:٩الیة رقم المالعربیة المتحدة المركزي والمعیار الدولي إلعداد التقاریر

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

: عام احتیاطي انخفاض القیمة
الصادر عن المصرف المركزي في دولة ٢٨/٢٠١٠المخصصات العامة بموجب التعمیم رقم  

١٦٠٫٣٧٥٢١٥٫٧٨٩اإلمارات العربیة المتحدة

ر الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیا بموجب  ٢والمرحلة  ١مخصصات المرحلة  ناقصاً:  
٩٣٨٢٫٢٣٩٣٢١٫٩٣١

──────────────
--مخصص عام محول إلى احتیاطي انخفاض القیمة 

══════════════

: فردي احتیاطي انخفاض القیمة
الصادر عن المصرف المركزي في دولة ٢٨/٢٠١٠بموجب التعمیم رقم  الفردیةالمخصصات  

٨٤٩٫٦٦٩١٫١٤٥٫١٨٦العربیة المتحدةاإلمارات

٩١٫٢٧٣٫٣٠٥١٫١٤٥٫١٨٦بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣مخصصات المرحلة ناقصاً: 
──────────────

--محول إلى احتیاطي انخفاض القیمة فرديمخصص 
══════════════
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إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

یولة مخاطر الس
البنك عند الوفاء بالتزاماتھ المرتبطة بالمطلوبات المالیة تتمثل مخاطر السیولة في المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد یواجھھا 

التي تتم تسویتھا بتسلیم مبالغ نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. وتنشأ مخاطر السیولة نتیجة الحتمالیة عدم قدرة البنك على الوفاء 
اطر، قامت اإلدارة بترتیب مصادر تمویل ت السداد عند استحقاقھا في ظل الظروف العادیة والصعبة. وللحد من ھذه المخ بالتزاما 

متنوعة باإلضافة إلى قاعدة الودائع األساسیة، كما أنھا طبقت سیاسة إلدارة الموجودات مع األخذ بعین االعتبار عنصر السیولة 
طوارئ إلدارة مخاطر لیة والسیولة بشكل یومي. وقد قام البنك بإعداد عملیات رقابة داخلیة وخطط  ومراقبة التدفقات النقدیة المستقب

السیولة. ویتضمن ذلك إجراء تقییم للتدفقات النقدیة المتوقعة وتوفر ضمانات من الدرجة العالیة یمكن استخدامھا لضمان توفر 
تمویل إضافي عند الحاجة.

متوقع للتدفقات متداولة ومتنوعة من المفترض أن یتم تسییلھا بسھولة في حالة التوقف غیر الیحتفظ البنك بمحفظة موجودات 
النقدیة. ویملك البنك أیضًا تسھیالت ائتمانیة ملتزم بھا یمكن الحصول علیھا للوفاء باحتیاجات السیولة لدیھا. إضافة إلى ذلك، 

من الودائع  ٪١من الودائع الحالیة و ٪٧المتحدة المركزي تساويیحتفظ البنك بودیعة إلزامیة لدى مصرف اإلمارات العربیة
٪ من الودائع ألجل. ووفقاً لسیاسات البنك، یتم تقییم مركز السیولة وإدارتھ في ضوء ١٪ من الودائع الجاریة و١٤-٢٠١٩(ألجل

وق بشكل عام والبنك على وجھ التحدید.مجموعة متنوعة من التصورات، مع إیالء العنایة الواجبة لعناصر الضغط المتعلقة بالس

الحدود النظامیة لنسب اإلقراض إلى الموارد المستقرة والموجودات السائلة المؤھلة إلى إجمالي الجانب األكثر أھمیة ھو االحتفاظ ب
ھا إلى العمالء. المطلوبات. ویركز البنك على أھمیة الحسابات الجاریة والودائع ألجل وحسابات التوفیر كمصادر تمویل لقروض

وارد المستقرة التي تقارن القروض والسلفیات إلى العمالء كنسبة من ویتم مراقبة ھذه الحسابات باستخدام نسبة اإلقراض إلى الم
حسابات العمالء الجاریة األساسیة وحسابات التوفیر األساسیة للعمالء إلى جانب القروض متوسطة األجل. تم تطبیق نسبة 

وقد استبدلت ھذه النسبة نسبة ، ٢٠١٥ئلة المؤھلة من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي في سنة الموجودات السا 
الموجودات السائلة. وتتكون الموجودات السائلة المؤھلة من النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي والودائع البنكیة قصیرة 

كما في نھایة السنة كما یلي:األجل وسندات الدین المؤھلة. وقد كانت ھذه النسب

٢٠٢٠٢٠١٩

٪٧٨٫٩٪٨٠٫٥الموارد المستقرةنسبة اإلقراض إلى 
٪١٨٫٧٪١٦٫٤نسبة الموجودات السائلة المؤھلة
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المخاطر (تتمة) إدارة ٢٧

مخاطر السیولة (تتمة) 
بتاریخ بیان المركز المالي حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ باالعتبار آجال االستحقاق الساریة وفقاً لما تشیر إلیھ ُحددت آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة 

كما یلي:٢٠٢٠دیسمبر ٣١تجربة البنك السابقة في االحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة كما في 

أشھر ٦من أشھر ٣من ٣أقل من 
عي  اإلجمالي الفر 
أكثر من٥إلى ١ألقل

اإلجمالي الفرعي  
غیرألكثر من

المجموعمؤرخشھراً ١٢سنوات٥سنواتشھراً ١٢من شھراً ١٢إلى أشھر ٦إلى أشھر 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات
اإلمارات العربیة  نقد وأرصدة لدى مصرف

١٫٤٠٦٫٣٢٢----١٬٤٠٦٬٣٢٢--١٬٤٠٦٬٣٢٢المتحدة المركزي 
٢٩٦٫٥٢٥----٢٩٦٬٥٢٥--٢٩٦٬٥٢٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

١٠٫٦٦٩٫١٨٣-٢٬٦٠١٬٦٦٥٤٢٤٬٢٢٣٢٠٣٬٨٨١٣٬٢٢٩٬٧٦٩٢٬٩٧٥٬٨٢١٤٬٤٦٣٬٥٩٣٧٫٤٣٩٫٤١٤قروض وسلفیات (إجمالي) 
٩١٬٩٥٠١٨٨٬٢٧٩٦١٬٣٠٣٣٤١٬٥٣٢١٬٥٠٨٬٢٧٦١٬٤٣١٬٢٨٠٢٫٩٣٩٫٥٥٦٦٣٨٣٫٢٨١٫٧٢٦استثمارات 

٣٢٧٫٧٩٠٣٢٧٫٧٩٠-------ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ
٥٢٣٫١٤٧-١٢٢٫٥٩٧-٣١١٬٥٥٦٥٣٬٧١٩٣٥٬٢٧٥٤٠٠٬٥٥٠١٢٢٬٥٩٧موجودات أخرى 

مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات  
) ١٫٦٥٥٫٥٤٤(----) ١٬٦٥٥٫٥٤٤(--) ١٬٦٥٥٬٥٤٤(وفوائد معلقة 

────────────── ──────────────────────────────────────────────────
٣٬٠٥٢٬٤٧٤٦٦٦٬٢٢١٣٠٠٬٤٥٩٤٬٠١٩٬١٥٤٤٬٦٠٦٬٦٩٤٥٬٨٩٤٬٨٧٣١٠٫٥٠١٫٥٦٧٣٢٨٫٤٢٨١٤٫٨٤٩٫١٤٩مجموع الموجودات 

────────────── ──────────────────────────────────────────────────

المطلوبات وأموال المساھمین 
١٫٢٣٣٫٤٧٠----٣٦٧٬٢٥٠١٬٢٣٣٬٤٧٠-٨٦٦٬٢٢٠مبالغ مستحقة إلى البنوك 

١١٫٢٤٦٫٨٣٥-٤١٥٫٦٤٦-٧٬٠٥٨٬٢٣٨١٬٨٨٢٬١٨٠١٬٨٩٠٬٧٧١١٠٬٨٣١٬١٨٩٤١٥٬٦٤٦ودائع العمالء 
---------قروض متوسطة األجل 

٥٧٩٬٧٩٠٥٢٬٧٨٩٣٥٬٠٥٥٦٦٧٬٦٣٤٨٩٬١٠٤١٤١٫١٦٩٢٣٠٬٢٧٣١٦٫٣٩٤٩١٤٫٣٠١مطلوبات أخرى 
١٫٤٥٤٫٥٤٣١٫٤٥٤٫٥٤٣-------الملكیة للمساھمین حقوق 

────────────────────────────────────────────────────────────────
٨٬٥٠٤٬٢٤٨١٬٩٣٤٬٩٦٩٢٬٢٩٣٬٠٧٦١٢٬٧٣٢٬٢٩٣٥٠٤٬٧٥٠١٤١٫١٦٩٦٤٥٬٩١٩١٫٤٧٠٫٩٣٧١٤٫٨٤٩٫١٤٩مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة للمساھمین 

────────────────────────────────────────────────────────────────

-) ١٫١٤٢٫٥٠٩(٤٬١٠١٬٩٤٤٥٫٧٥٣٫٧٠٤٩٬٨٥٥٬٦٤٨) ٨٬٧١٣٬١٣٩() ١٬٩٩٢٬٦١٧() ١٬٢٦٨٬٧٤٨() ٥٬٤٥١٬٧٧٤(صافي عجز السیولة 
════════════════════════════════════════════════════════════════
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مخاطر السیولة (تتمة) 

:٢٠١٩دیسمبر٣١فیما یلي آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

أشھر ٦من أشھر ٣من ٣أقل من 
اإلجمالي  
أكثر من٥إلى ١الفرعي ألقل

اإلجمالي  
الفرعي ألكثر 

غیرمن
المجموع مؤرخشھراً ١٢سنوات ٥سنوات شھراً ١٢من شھراً ١٢إلى أشھر ٦إلى أشھر 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
الموجودات 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة 
٢٬١٨٤٬٤٩٧----١٬٩٨٤٬٤٩٧١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٢٬١٨٤٬٤٩٧المتحدة المركزي

٧٣٩٬٣٣٧----٧٣٩٬٣٣٧--٧٣٩٬٣٣٧مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
١٣٬٠٣٠٬٦٠٧-٢٬٨٤٥٬٣٤٠٨٢٣٬١٤٦٨٤١٬٨٩٤٤٬٥١٠٬٣٨٠٣٬٢٣٣٬٦٢٢٥٬٢٨٦٬٦٠٥٨٬٥٢٠٬٢٢٧قروض وسلفیات (إجمالي)

٥١٬٥٦٤٢٥٨٬٧٢٠٣١٠٬٢٨٤١٬٣٧٤٬٦٢٢١٬٨١٧٬٠٥٩٣٬١٩١٬٦٨١٨٣١٣٬٥٠٢٬٧٩٦-استثمارات 
ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید  

٤٣٠٫٥٧٠٤٣٠٬٥٧٠-------التنفیذ 
٧٠٤٬٢٣١-٤٠٦٬٥٨٧٨٦٬١٤٧١٤٬٥٢٩٥٠٧٬٢٦٣١٩١٬٤٥٢٥٬٥١٦١٩٦٬٩٦٨موجودات أخرى

مخصص االنخفاض في قیمة القروض  
)١٬٤٦٧٬١١٧(----)١٬٤٦٧٬١١٧(--)١٬٤٦٧٬١١٧(والسلفیات وفوائد معلقة 

────────────────────────────────────────────────────────────────
٤٫٥٠٨٫٦٤٤١٬٠٦٠٬٨٥٧١٬٢١٥٬١٤٣٦٬٧٨٤٬٦٤٤٤٬٧٩٩٬٦٩٦٧٬١٠٩٬١٨٠١١٬٩٠٨٬٨٧٦٤٣١٫٤٠١١٩٬١٢٤٬٩٢١مجموع الموجودات 

────────────────────────────────────────────────────────────────

المطلوبات وأموال المساھمین
١٬٨٧٧٬٧١٧-٨٠٫٠٠٠-١٫٠٧٤٫٢٣٣٩١٬٨١٣٦٣١٬٦٧١١٬٧٩٧٬٧١٧٨٠٬٠٠٠مبالغ مستحقة إلى البنوك 

١٢٬٦٨٥٬٥٦٨-٨١٢٬٣٥٧-٨٬٣٧٥٬٥٥١٢٬٣٨٦٬٨٥٤١٬١١٠٬٨٠٦١١٬٨٧٣٬٢١١٨١٢٬٣٥٧ودائع العمالء 
١٬٤٨٧٬٣٦٣-٧١٦٬١٣٨-٧٧١٬٢٢٥٧٧١٬٢٢٥٧١٦٬١٣٨--قروض متوسطة األجل 

٦٦٤٬٦٧١٨٣٬٨٧٤١١٬٢٠٣٧٥٩٬٧٤٨٣٨٬١٥٧٩٢٬٩٩٦١٣١٬١٥٣٢٣٫٠٥٨٩١٣٬٩٥٩مطلوبات أخرى
٢٫١٦٠٫٣١٤٢٬١٦٠٬٣١٤-------مساھمین حقوق الملكیة لل

────────────────────────────────────────────────────────────────
مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة  

١٠٫١١٤٫٤٥٥٢٬٥٦٢٬٥٤١٢٬٥٢٤٬٩٠٥١٥٬٢٠١٬٩٠١١٬٦٤٦٬٦٥٢٩٢٬٩٩٦١٬٧٣٩٬٦٤٨٢٫١٨٣٫٣٧٢١٩٫١٢٤٫٩٢١للمساھمین 
────────────────────────────────────────────────────────────────

-)١٫٧٥١٫٩٧١(٣٬١٥٣٬٠٤٤٧٬٠١٦٬١٨٤١٠٬١٦٩٬٢٢٨)٨٬٤١٧٬٢٥٧()١٬٣٠٩٬٧٦٢()١٬٥٠١٬٦٨٤()٥٫٦٠٥٫٨١١(صافي عجز السیولة 
════════════════════════════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٣(

(تتمة) إدارة المخاطر ٢٧

مخاطر السیولة (تتمة) 
تحلیل المطلوبات المالیة من حیث آجال االستحقاق التعاقدیة المتبقیة

على أساس التزامات السداد التعاقدیة غیر ٢٠٢٠دیسمبر ٣١یلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالیة للبنك في 
امل مع المبالغ المسددة الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان ھذا اإلشعار سوف یتم تقدیمھ في الحال. ومع  المخصومة. ویتم التع

نقدیة المتوقعة وفقًا ذلك، یتوقع البنك أن العدید من العمالء لن یطلبوا السداد في أقرب موعد للدفع، وال یعكس الجدول التدفقات ال
الحتفاظ بالودائع.لما تشیر إلیھ تجربة البنك السابقة في ا

أكثر من ٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحتالقیمة
المجموع سنوات ٥سنواتشھراً أشھر الطلب الدفتریة

درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم المطلوبات المالیة 

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

مبالغ مستحقة إلى  
١٬٢٤٣٬٩٦٦--١٬٢٣٣٬٤٧٠٢٧٬٧٣٢٨٤٥٬٥٨٠٣٧٠٬٦٥٤البنوك 

١١٬٤٥٠٬٦٢٤-١١٬٢٤٦٬٨٣٥٢٬٦٩٩٬٣٢٧٤٬٣٩٩٬٦٦٩٣٬٨٩٤٬٤٤٥٤٥٧٬١٨٣ودائع العمالء 
قروض متوسطة  

-------األجل
٦٨٣٬٧١٤-٦٨٣٬٧١٤٢٧٩٬١٢٢٣١٧٬٠٥٢٨٦٬٥٥٩٩٨١مطلوبات أخرى

١٤٬٤٥٥٤٣٬٣٠٠١٧٧٬٠٢٤٥٧٬٣٨٩٢٩٢٬١٦٨-٢٣٠٬٥٨٧مشتقات مالیة 
──────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات  
المالیة غیر 
المخصومة 

١٣٬٣٩٤٬٦٠٦٣٬٠٠٦٬١٨١٥٬٥٧٦٬٧٥٦٤٬٣٩٤٬٩٥٨٦٣٥٬١٨٨٥٧٬٣٨٩١٣٬٦٧٠٬٤٧٢

════════════════════════════════════════════════════

أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٣٣ن أقل متحتالقیمة 
المجموع سنوات ٥سنوات شھراً أشھر الطلب الدفتریة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم المطلوبات المالیة

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

مبالغ مستحقة إلى  
١٫٩٠٥٫٤٩٤-١٫٨٧٧٫٧١٧٧٫٧٣٢١٫٠٧٣٫٣٦٥٧٤٢٫٤٦٢٨١٫٩٣٥البنوك 

١٢٫٩٧٣٫٩٢١-١٢٫٦٨٥٫٥٦٨٢٫٩٢٨٫٣٠٢٥٫٥٣١٫٩٣٣٣٫٥٩٦٫٧٨٥٩١٦٫٩٠١ودائع العمالء 
قروض متوسطة  

١٫٥٤٢٫٤٥٤-٧٩٠٫٣٥١٧٥٢٫١٠٣--١٫٤٨٧٫٣٦٣األجل

٧٧٨٫٤٥٦--٧٧٨٫٤٥٦٢٥٠٫٤٥٤٤٣٣٫٩٤٠٩٤٫٠٦٢مطلوبات أخرى
١٤٫٧٣٠٤٤٫٠٩٤٢٠٥٫٨٣٠٨٧٫٩٧٩٣٥٢٫٦٣٣-١٣٥٫٥٠٣مشتقات مالیة 

──────────────────────────────────────────────────
مجموع المطلوبات  

المالیة غیر 
المخصومة 

١٦٫٩٦٤٫٦٠٧٣٫١٨٦٫٤٨٨٧٫٠٥٣٫٩٦٨٥٫٢٦٧٫٧٥٤١٫٩٥٦٫٧٦٩٨٧٫٩٧٩١٧٫٥٥٢٫٩٥٨

════════════════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٤(

المخاطر (تتمة) إدارة٢٧

مخاطر السیولة (تتمة) 

المخصومة. ومع ذلك، قد تتم تسویة ھذه  غیرتمثل األدوات المالیة المشتقة الموضحة في الجدول أعاله إجمالي التدفقات النقدیة
المبالغ باإلجمالي أو بالصافي. ویبین الجدول التالي القیم الدفتریة.

ثر من أك٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحت 
المجموع سنوات ٥سنوات شھراً أشھر الطلب 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٫١٧٣٢٫٨٩٤١٧٫٨٠٨١٢٫٧٧٩٣٤٫٦٥٤-تدفقات نقدیة مستلمة
)٢٩٢٫١٦٨()٥٧٫٣٨٩()١٧٧٫٠٢٤()٤٣٫٣٠٠()١٤٫٤٥٥(-تدفقات نقدیة مدفوعة 

──────────────────────────────────────────
)٢٥٧٫٥١٤()٤٤٫٦١٠()١٥٩٫٢١٦()٤٠٫٤٠٦()١٣٫٢٨٢(-الصافي 

══════════════════════════════════════════

مخصومة بالمعدالت 
)٢٥٦٫٦٥٩()٤٤٫٣١٩()١٥٨٫٧٦٤()٤٠٫٣٢٦()١٣٫٢٥٠(-المطبقة بین البنوك 

══════════════════════════════════════════

أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحت
المجموعسنوات٥سنوات شھراً أشھرالطلب
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٩دیسمبر ٣١

١٠٫٠٦٦٢٨٫٧٧٩١٢٤٫٦٠٦٥٤٫٤٣٥٢١٧٫٨٨٦-تدفقات نقدیة مستلمة 
)٣٥٢٫٦٣٣()٨٧٫٩٧٩()٢٠٥٫٨٣٠()٤٤٫٠٩٤()١٤٫٧٣٠(-تدفقات نقدیة مدفوعة

──────────────────────────────────────────
)١٣٤٫٧٤٧()٣٣٫٥٤٤()٨١٫٢٢٤()١٥٫٣١٥()٤٫٦٦٤(-الصافي

══════════════════════════════════════════

مخصومة بالمعدالت 
)١٣٢٫٤٠٦()٣٢٫٩٤٢()٧٩٫٨٥٣()١٥٫٠٣٦()٤٫٥٧٥(-المطبقة بین البنوك

══════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٥(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر السیولة (تتمة) 

لطارئة وااللتزامات للبنك:یظھر الجدول التالي آجال االستحقاق التعاقدي للمطلوبات ا

أكثر من ٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحت 
المجموع سنوات ٥سنوات شھراً أشھر الطلب 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

٢٫٧٤٣٫٢٠٥-١٫٩٦٣٫٧٥٦٦٠٩٫٨٠١١٦٩٫٦٤٨-مطلوبات طارئة
٣٫٠٩٨٫٦٤٣----٣٫٠٩٨٫٦٤٣التزامات

───────────────────────────────────────────
٥٫٨٤١٫٨٤٨-٣٫٠٩٨٫٦٤٣١٫٩٦٣٫٧٥٦٦٠٩٫٨٠١١٦٩٫٦٤٨المجموع 

══════════════════════════════════════════

دیسمبر ٣١
٢٠١٩

٣٫٥١٢٫٦٨٧-٢٫٦٢٣٫٥١٣٧٣٩٫٢٤٨١٤٩٫٩٢٦-مطلوبات طارئة
٢٫٤٠٤٫٩٥٩----٢٫٤٠٤٫٩٥٩التزامات

───────────────────────────────────────────
٥٫٩١٧٫٦٤٦-٢٫٤٠٤٫٩٥٩٢٫٦٢٣٫٥١٣٧٣٩٫٢٤٨١٤٩٫٩٢٦المجموع

══════════════════════════════════════════

االلتزامات، وبالتالي یتوقع أن تكون التدفقات النقدیة الفعلیة أقل من تلك وأب كافة المطلوبات الطارئة ال یتوقع البنك أن یتم سح 
الظاھرة في الجدول أعاله.

مخاطر السوق 

ضع مجلس اإلدارة تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. وقد و
قیمة المخاطر التي یمكن قبولھا. ویتم مراقبة ذلك على أساس مستمر من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك.حدودًا ل

مخاطر أسعار الفائدة 
العادلة لألدوات المالیة.تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثیر التغَیرات في معدالت الفائدة على الربحِیة المستقبلِیة أو القیمة  

ویتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتیجة لحاالت عدم التطابق أو الفروق في قیمة الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج 
المیزانیة العمومیة التي یحین أجلھا أو ُیعاد تسعیرھا في فترة معینة. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للفروق في معدالت 

مراقبة المراكز على أساس یومي، كما یتم استخدام استراتیجیات التحوط إلبقاء ھذه المراكز ضمن ائدة لفترات محددة. وتتم الف
الحدود الموضوعة.

یتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بصورة رئیسیة من خالل مراقبة الفروق في معدالت الفائدة ووضع حدود معتمدة مسبقًا لفئات 
بات ھي ھیئة مراقبة االلتزام بھذه الحدود، ویتم مساعدتھا من قبل قسم الخزینة في أنشطة التسعیر. لجنة الموجودات والمطلوإعادة  

المراقبة الیومیة.



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٦(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) 

ائدة لدى البنك ي ملخص مركز الفروق في أسعار الفویلخص الجدول التالي مركز حساسیة أسعار الفائدة بنھایة السنة. وفیما یل
للمحافظ غیر التجاریة:

٣أقل من 
أشھر

١٢إلى ٣
شھراً 

٥إلى ١
سنوات

أكثر من
سنوات٥

غیر حساس 
للفائدة

القیمة
الدفتریة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

الموجودات
نقد وأرصدة لدى

إلمارات مصرف ا
العربیة المتحدة 

٥٥٦٫٣٢٢١٫٤٠٦٫٣٢٢---٨٥٠٫٠٠٠المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك  

٢٩٦٫٥٢٥٢٩٦٫٥٢٥----أخرى
٩٫٠١٣٫٦٣٩-٦٫١٥٧٫١١٣٤٦٥٫٧٥٣١٫٧٥٠٫٢٩٣٦٤٠٫٤٨٠قروض وسلفیات 

٩١٫٩٥٠٢٤٩٫٥٨٢١٫٥٠٨٫٢٧٦١٫٤٣١٫٢٨٣٦٣٥٣٫٢٨١٫٧٢٦استثمارات
ممتلكات ومعدات 

قید مال رأسمالیةوأع
٣٢٧٫٧٩٠٣٢٧٫٧٩٠----التنفیذ 

٥٢٣٫١٤٧٥٢٣٫١٤٧----موجودات أخرى
───────────────────────────────────────────

٧٫٠٩٩٫٠٦٣٧١٥٫٣٣٥٣٫٢٥٨٫٥٦٩٢٫٠٧١٫٧٦٣١٫٧٠٤٫٤١٩١٤٫٨٤٩٫١٤٩مجموع الموجودات
───────────────────────────────────────────

المطلوبات وحقوق 
الملكیة للمساھمین

٢٧٫٧٣٢١٫٢٣٣٫٤٧٠--٨٣٨٫٤٨٨٣٦٧٫٢٥٠مبالغ مستحقة إلى البنوك 
٢٫٥٦٣٫٠١٣١١٫٢٤٦٫٨٣٥-٤٫٥٥٤٫١١٩٣٫٧٣٢٫٥٨٨٣٩٧٫١١٥ودائع العمالء  

------متوسطة األجلقروض 
٩١٤٫٣٠١٩١٤٫٣٠١----مطلوبات أخرى

١٫٤٥٤٫٥٤٣١٫٤٥٤٫٥٤٣----لملكیة للمساھمین حقوق ا
───────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات
حقوق الملكیة  و

٤٫٩٥٩٫٥٨٩١٤٫٨٤٩٫١٤٩-٥٫٣٩٢٫٦٠٧٤٫٠٩٩٫٨٣٨٣٩٧٫١١٥للمساھمین 
───────────────────────────────────────────

-)٣٫٢٥٥٫١٧٠(٢٫٨٦١٫٤٥٤٢٫٠٧١٫٧٦٢)٣٫٣٨٤٫٥٠٣(١٫٧٠٦٫٤٥٦عمومیة ضمن المیزانیة ال
٢٫٢٩٩٫٦٨٧٤٫٦٦٥٫٤٤٥---٢٫٣٦٥٫٧٥٨خارج المیزانیة العمومیة 

───────────────────────────────────────────
فرق حساسیة أسعار 

-٤٫٠٧٢٫٢١٤٦٨٧٫٧١١٣٫٥٤٩٫١٦٥٥٫٦٢٠٫٩٢٨٤٫٦٦٥٫٤٤٥الفائدة المتراكم 
═══════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٧(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) 

٣أقل من 
أشھر

١٢إلى ٣
شھراً 

٥إلى ١
سنوات

أكثر من
سنوات٥

غیر حساس 
للفائدة 

القیمة 
الدفتریة

لف درھمأألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠١٩دیسمبر ٣١

الموجودات
نقد وأرصدة لدى  

مصرف اإلمارات 
العربیة المتحدة 

٩٣٤٫٤٩٧٢٫١٨٤٫٤٩٧--١٫٠٥٠٫٠٠٠٢٠٠٫٠٠٠المركزي
بنوك  مبالغ مستحقة من 

٢٤٥٫٣٦٢٧٣٩٫٣٣٧---٤٩٣٫٩٧٥أخرى
١١٫٥٦٣٫٤٩٠-٧٫٤٠١٫٦٣٥١٫١٠٣٫٩١٩٢٫٢٨٨٫١٤٦٧٦٩٫٧٩٠قروض وسلفیات 

٣٦٫٧٢٥٢٤٦٫٩٠٠١٫٣٣٤٫٢٣٠١٫٨٨٤٫١١٠٨٣١٣٫٥٠٢٫٧٩٦استثمارات
ممتلكات ومعدات 

وأعمال رأسمالیة قید 
٤٣٠٫٥٧٠٤٣٠٫٥٧٠----التنفیذ 

٧٠٤٫٢٣١٧٠٤٫٢٣١----موجودات أخرى
───────────────────────────────────────────

٨٫٩٨٢٫٣٣٥١٫٥٥٠٫٨١٩٣٫٦٢٢٫٣٧٦٢٫٦٥٣٫٩٠٠٢٫٣١٥٫٤٩١١٩٫١٢٤٫٩٢١مجموع الموجودات
───────────────────────────────────────────

المطلوبات وحقوق  
الملكیة للمساھمین 

٧٫٧٣٢١٫٨٧٧٫٧١٧-١٫٠٦٦٫٥٠٣٧٢٣٫٤٨٢٨٠٫٠٠٠إلى البنوك مبالغ مستحقة 
٢٫٨٣٤٫٥٥١١٢٫٦٨٥٫٥٦٨-٥٫٦١٦٫٣٧٦٣٫٤٣٦٫٥١٦٧٩٨٫١٢٥ودائع العمالء  

١٫٤٨٧٫٣٦٣----١٫٤٨٧٫٣٦٣قروض متوسطة األجل
٩١٣٫٩٥٩٩١٣٫٩٥٩----مطلوبات أخرى

٢٫١٦٠٫٣١٤٢٫١٦٠٫٣١٤----حقوق الملكیة للمساھمین 
───────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات 
وحقوق الملكیة  

٥٫٩١٦٫٥٥٦١٩٫١٢٤٫٩٢١-٨٫١٧٠٫٢٤٢٤٫١٥٩٫٩٩٨٨٧٨٫١٢٥للمساھمین 
───────────────────────────────────────────

-)٣٫٦٠١٫٠٦٥(٢٫٧٤٤٫٢٥١٢٫٦٥٣٫٩٠٠)٢٫٦٠٩٫١٧٩(٨١٢٫٠٩٣ضمن المیزانیة العمومیة 
٥٫١٥٠٫٧١٢٧٫٩٥٠٫٣٤٦---٢٫٧٩٩٫٦٣٤خارج المیزانیة العمومیة 

───────────────────────────────────────────
فرق حساسیة أسعار 

-٣٫٦١١٫٧٢٧١٫٠٠٢٫٥٤٨٣٫٧٤٦٫٧٩٩٦٫٤٠٠٫٦٩٩٧٫٩٥٠٫٣٤٦الفائدة المتراكم 
═══════════════════════════════════════════

ات كافة المتغیرات األخرى على بیان یوضح الجدول التالي مدى الحساسیة للتغیرات المعقولة المحتملة في أسعار الفائدة مع ثب
الدخل للبنك.

الفوائد لسنة واحدة، بناًء على دخلإن حساسیة بیان الدخل تتمثل في أثر التغیرات المفترضة في أسعار الفوائد على صافي 
، بما في ذلك ٢٠٢٠ر دیسمب٣١الموجودات والمطلوبات المالیة غیر التجاریة ذات أسعار الفائدة المتغیرة المحتفظ بھا كما في 

تأثیر أدوات التحوط.



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٨(

رة المخاطر (تتمة) إدا٢٧

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) 

٢٠٢٠٢٠١٩
─────────────────────────────────────────────────

حساسیة صافيالتغیر في حساسیة صافي التغیر في  
دالفوائدخلنقاط األساسالفوائددخلنقاط األساس

ألف درھمألف درھم

٢٥٢٣٫٩٤٤+٢٥٢٣٫١٣٥+المعدلالزیادة في 
)٢٣٫٩٤٤(٢٥-)٢٣٫١٣٥(٢٥-االنخفاض في المعدل

تتعلق حساسیة معدالت الفائدة المبینة أعاله بشكل رئیسي بالدوالر االمریكي حیث أن البنك ال یخضع لصافي تعرض جوھري 
ة غیر التجاریة ذات أسعار الفائدة المتغیرة والمقومة بعمالت أخرى.  للموجودات والمطلوبات المالی

ویتعرض البنك أیضاً إلى مخاطر القیمة العادلة الناشئة من محفظة السندات بمعدالت ثابتة غیر المحوطة. ویؤدي التغیر في القیمة 
درھم ٢٫٢٥٦٫٠٠٠ة العادلة في حقوق الملكیة بقیمة  ٪ إلى تغیر إیجابي/سلبي في احتیاطي القیم٥-العادلة لھذه السندات بنسبة +/

.درھم)٦٢٥٬٠٠٠: ٢٠١٩(

إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة 
یجري إعادة التشكیل األساسیة للمعاییر الرئیسیة ألسعار الفائدة على مستوى العالم الستبدال أو إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین 

ھناك تقدیرات غیر مؤكدة  نوك").الیة من المخاطر (یشار إلیھا باسم "إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البالبنوك بأسعار بدیلة خ 
وال یزال البنك حالیًا في مرحلة تقییم أثر إعادة التشكیل ھذه على وظائفھ المحاسبیة والتشغیلیة بشأن توقیت وطرق االنتقال.

.وإدارة المخاطر لدیھ في مختلف قطاعات أعمالھ

مخاطر العمالت 

قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. حدد مخاطر العمالت ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب 
البنك سقوفا على المراكز من حیث العملة. وتتم مراقبة المراكز یومیا ویتم استخدام استراتیجیات التحوط لضمان بقاء المراكز 

ود الموضوعة.ضمن الحد

مجلس التعاون الخلیجي مربوطة حالیًا بالدوالر األمریكي، فإن بما أن سعر صرف الدرھم اإلماراتي ومعظم عمالت دول 
األرصدة بالدوالر األمریكي ال تمثل مخاطر كبیرة للعملة.

على موجوداتھ ومطلوباتھ  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١تشیر الجداول أدناه إلى العمالت التي یواجھ البنك تعرضاً كبیرًا لمخاطرھا كما في  
متوقعة. یحتسب التحلیل أثر حركة سعر العملة المحتمل بشكٍل معقول مقابل الدرھم اإلماراتي، مع بقاء النقدیة وتدفقاتھ النقدیة ال

للتغیر في سعر كافة المتغیرات األخرى ثابتة على بیان الدخل (بسبب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة الحساسة
جدول صافي االنخفاض المحتمل في بیان الدخل بینما یعكس المبلغ اإلیجابي العملة) وحقوق الملكیة. یعكس المبلغ السلبي في ال

صافي الزیادة المحتملة.



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٩(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر العمالت (تتمة) 

٢٠٢٠٢٠١٩
─────────────────────────────────────────────────

التأثیر على الربحالتغیر في سعر العملةالتأثیر على الربح التغیر في سعر العملة 
السعر بالنسبة ألف درھمالسعر بالنسبة المئویة العملة 

المئویة
ألف درھم

١٠١٨٢+) ٢٧(١٠+یورو
١٠٢+١٠٢+جنیھ إسترلیني

تركیز الموجودات والمطلوبات حسب العملة 

المجموعأخرىدوالر أمریكيدرھم
ألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھم

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات 
١٬٤٠٦٬٣٢٢--١٬٤٠٦٬٣٢٢العربیة المتحدة المركزي

١٣٬٤٩٢٢٣٩٬٧١٠٤٣٬٣٢٣٢٩٦٬٥٢٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
القروض والسلفیات ومستحقات التمویل 

٨٬١٥١٬٤٣٧٨٥٥٬٥٥٤٦٬٦٤٨٩٬٠١٣٬٦٣٩المياإلس
٥٤٢٣٬٢٣١٬٨١٧٤٩٬٣٦٧٣٬٢٨١٬٧٢٦االستثمارات واألدوات اإلسالمیة

٣٢٧٬٧٩٠--٣٢٧٬٧٩٠ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ
٤٨٤٬٣٨٢٣٧٬٩٤٦٨١٩٥٢٣٬١٤٧موجودات أخرى

────────────────────────────
١٠٬٣٨٣٬٩٦٥٤٬٣٦٥٬٠٢٧١٠٠٬١٥٧١٤٬٨٤٩٬١٤٩ات إجمالي الموجود 

════════════════════════════

٦٤١٬٦٦٨٥٩١٬٧٨٨١٤١٬٢٣٣٬٤٧٠مبالغ مستحقة للبنوك
٧٬٥٠٤٬٣٠٢١٬٦١٧٬١٣١٢٬١٢٥٬٤٠٢١١٬٢٤٦٬٨٣٥ودائع العمالء وودائع إسالمیة للعمالء 

----قروض متوسطة األجل
٦١٩٬٨٨٦٢٥٢٬١٢٩٤٢٬٢٨٦٩١٤٬٣٠١مطلوبات أخرى

────────────────────────────
٨٬٧٦٥٬٨٥٦٢٬٤٦١٬٠٤٨٢٬١٦٧٬٧٠٢١٣٬٣٩٤٬٦٠٦إجمالي المطلوبات 

════════════════════════════

٥٬٩٠٤١٬٤٥٤٬٥٤٦)٥٬١٢١(١٬٤٥٣٬٧٦٣صافي حقوق ملكیة المساھمین 
════════════════════════════

) ٣()٢٬٠٧٣٬٤٤٩(١٦٤٬٣٤٦١٬٩٠٩٬١٠٠المركز المالي صافي 
════════════════════════════

٢٬٠٧٠٬٣٨٠٣٬٦٨٨)١٬٩٠٣٬٤٦٣()١٦٣٬٢٢٩(خارج المركز المالي 
════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٨٠(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

(تتمة) مخاطر العمالت 

والمطلوبات حسب العملة (تتمة) دات تركیز الموجو

المجموعأخرىدوالر أمریكيدرھم
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات
٢٫١٨٤٫٤٩٧-٢٫٠٩٣٫٦٠٢٩٠٫٨٩٥العربیة المتحدة المركزي

١٠١٫٦٠٨٥٩٧٫٤٢٨٤٠٫٣٠١٧٣٩٫٣٣٧مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
مستحقات التمویلوالقروض والسلفیات

١٠٫٣٣٠٫٨٧٦١٫٢١٦٫٩٣٦١٥٫٦٧٨١١٫٥٦٣٫٤٩٠اإلسالمي
٤٤٢٣٫٤٥٥٫٦٩٥٤٦٫٦٥٩٣٫٥٠٢٫٧٩٦االستثمارات واألدوات اإلسالمیة

وأعمال رأسمالیةممتلكات ومعدات 
٤٣٠٫٥٧٠--٤٣٠٫٥٧٠قید التنفیذ

٦٤٧٫٥٨٠٥٥٫٩٣٤٧١٧٧٠٤٫٢٣١الموجودات األخرى

١٣٫٦٠٤٫٦٧٨٥٫٤١٦٫٨٨٨١٠٣٫٣٥٥١٩٫١٢٤٫٩٢١إجمالي الموجودات 

١٫٠٤٧٫٧٠٧٨٢٩٫٩٨٥٢٥١٫٨٧٧٫٧١٧لبنوك لمبالغ مستحقة 
٨٫٧٤٨٫٧٤٤١٫٦٦٦٫٣٦٢٢٫٢٧٠٫٤٦٢١٢٫٦٨٥٫٥٦٨ء ودائع إسالمیة للعمال و ودائع العمالء

١٫٤٨٧٫٣٦٣-١٫٤٨٧٫٣٦٣-قروض متوسطة األجل
٦٤١٫٦٢٠٢٠٤٫١٢٤٦٨٫٢٠٦٩١٣٫٩٥٠المطلوبات األخرى

١٠٫٤٣٨٫٠٧١٤٫١٨٧٫٨٣٤٢٫٣٣٨٫٦٩٣١٦٫٩٦٤٫٥٩٨جمالي المطلوبات إ

٢٫١٢٣٫٢٠٠٣٢٫١٠٢٥٫٠١٥٢٫١٦٠٫٣١٧حقوق ملكیة المساھمینصافي 

٦)٢٫٢٤٠٫٣٥٣(١٫٠٤٣٫٤٠٧١٫١٩٦٫٩٥٢صافي المركز المالي

٢٫٢٣٦٫٤١٦١٠٫٣٩٧)١٫١٩٤٫٤٣٥()١٫٠٣١٫٥٨٤(خارج المركز المالي

مخاطر التشغیل 

مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل النظام أو الخطأ البشري أو الغش واالحتیال أو األحداث الخارجیة. عندما 
ا تداعیات قانونیة أداء وظیفتھا، یمكن لمخاطر التشغیل أن تسبب ضررًا لسمعة البنك أو أن یكون لھتفشل الضوابط الرقابیة في 

أو تنظیمیة أو أن تؤدي إلى خسارة مالیة. ال یتوقع البنك القضاء على جمیع مخاطر التشغیل، ولكن قد یستطیع البنك إدارة ھذه 
لة والتصدي لھا. تشمل الضوابط الرقابیة الفصل الفّعال بین الواجبات، المخاطر من خالل آلیات الرقابة ورصد المخاطر المحتم

ت منح حق الوصول والتفویض والتسویة، وآلیات تثقیف الموظفین وتقییمھم، بما في ذلك استعمال التدقیق الداخلي.وإجراءا
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الي اد ال ضع االق ال
ــ ة ألزمة ت ــاد ات االق اع الي.١٩-فال ق ال ع في ال ل ســ ــ ر  ا وت ما ل ن وال اء  ســاه ال ع أن ت في ج

ف م  ف ـــــــــاد لل ــ الي واالق ف ال اب ال رونا تأثأ العال في ت وس  ة .لف ولة اإلمارات الع ف ال ل ـــــــــ ــ أعل ال
ة (" ف CBUAEال ه ـــ ــــ ــاد ال ـــــ ع االق نامج ال لة.و") ع (أ) ب ـــ ــــ ال وال ف رأس ال م ت ع (ب) ح ة ل ال ة اإلج الق

ى اآلن اإلج  ة ح ـ ـة ال ولـة اإلمـارات الع ف ال لـ ــــــــــــــ هـا ال ـ ي اع .٢٥٦اءات ال ـار دره نـامج  مل ـ في ب شـــــــــــــــارك ال
ة ال ولة اإلمارات الع ف ال ل ة.ال

ــــادرة في  ة ال ول ة ال اســــ عای ال ل ال هات م ج ًا مع ت اشــــ ف ال ل٢٠٢٠مارس ٢٧ت ــــ م ال ة ، ق ولة اإلمارات الع
ًا في  هًا م ج ة ت ل ٢٢ال قعة:٢٠٢٠أب ان ال ائ االئ اس خ اء ق ة أث ال ارات ال ی على االع

اد ال )أ ـــــــــــــــ ع تعل ال ـا ال  ـة في م ه ـادات ال ًا لل ف هـاك العهـ في حـ ذاتـه م ـازل ع ان عـات، أو ال ف ـ قـ لل
ة ان في ال ة،  االئ ال ال

اء )ب ة و ف ال ١٩-فال ف ـــ قع ال ًا، ال ی ر ها ت ي ســـ ال ف ار ال ـــ خالت ال غ ال ع م ، و
ة ال ولة اإلمارات الع ة.ل ل اذج ال ة لل ة أ إعادة معای

ان)ج ا االئ أث م ل أن ت ی م غ ال م ال ل یهلة األجل ال ب ال ف ل ل   م ١٩ــــــــــــــ
. ـل دائ ــ ــــــــــــ ون  ـأث ی قـ ی ـ الـ ـة فأول ه ـادات ال ـاك حـالـة م ال ـانـ ه یـ مـا إذا  ـ امـل ل ه الع ي  ی ال في هـ

ان ا االئ م

ف قعة١٩-أث  ان ال ائ االئ على خ

قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ار ال ل إ ة رق ی ة  ٩ال ال ة ال ـــــــــــاد ــ وف االق اًء على ال قعة ب ة ال ان ـــــــــــائ االئ ــ ی ال تق
قعة. وف وال ل ال قعة في  ة ال ان ــائ االئ ـ هات  م أجل تق ال ار ـــ عة م ال م ال م ــ ـ قعة،  ة ال ــاد ـ االق

ان أ ـ ة، ل اسـ ات م ج فاوتة، و رجات م ة ب ـاد ة  االق ـاد ائج االق عة م ال ل م قعة ت ة ال ان ـائ االئ ات ال ی ن تق
لة. اد اال ولي إلع ار ال ع ار ال ان مالءمة إ ـــــــــ ــ ة ل ة ق ع ال  ة رق ی ال قار ال ة  ٩ل ان ـــــــــائ االئ ــ ات ال ی وتق

ع األوقات. ة في ج ات قعة ال ال

أث اجعة ال فقام ال  ــار  ل الن ار  ١٩- ال ع قعة لل ة ال ان ــائ االئ اس ال ق اصــة  اضــات ال خالت واالف على ال
ة رق  ال قار ال اد ال ولي إلع ء ال٩ال ة.في ضــ ف مات ال فعل ال وضــع  ل عام، ال ی ه ١٩-ــ عة في ه ــ ر  ًا و غ م

ـــع ع تأ  ـــ عل م ال ا  حلة، م قعة.ال ة ال ان ــــــائ االئ ات ال ی ق في تق ث ل م ــــــ ه  ، ودراكاً ث غ م ذل أن  على ال
ن  قع أن  اءم ال لي دون لل ــــــــاد ال ة االق ار  تأث على ب ــ ــــــ ة ال ال ق تأث زادة اح ل، فق قام ال ب ــ معق أ شــــــ

ار  ائ وزالة أ س اعال اس الت الي:في ق قعة على ال ال ة ال ان ائ االئ

االحتماالت المحددةاالحتماالت المحددة
١٩-بعد كوفید١٩-ما قبل كوفیدالسیناریو 

٪٤٠٪٧٢االساسي
٪٢٠٪١٤التصاعدي
٪٤٠٪١٤التنازلي

ــ  لي وعادة ت ــاد ال ار االق ــ دة ل االت ال ات في االح غ ه ال ة أدت ه ق قعة  ة ال ان ــائ االئ ف اإلدارة إلى زادة ال
ن دره ١٦٥ ة مل ــــ ة في لل ه ــــ ٣١ال ــــ ال .٢٠٢٠د ة وســــ ی فات تق ــــ ــــفة  إن إعادة ال ها  في إعادة تق تأث
.دورة

اق   ة ال في ســـــ ة ال ف االمارات الع ـــــ ـــــاح ل ات اإلف ل ی م covid-19وفقًا ل ف ـــــ الئه ال ـــــ ع ق ، قام ال ب
عـة  ع (م فعـات إلى م ـل الـ عـة ١تـأج ات هـامـة في ا٢وم ا تغ اجه قع أن ی ی ال ی الء الـ ـة،  ). إن الع ـان ارة االئ ـ ل
ة ع أزمة  ات لة ال اكل ال عة covid-19الف م فه في ال ی م ال١ت ت الء ال ه . والع ا تأث ج اجه قع أن ی

 covid-19 عة فه في ال ة ت ت ان ارته االئ ر  في ج ه ا ت اجه قع أن ی ل وم ال .٢على ال ال
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فعات  ل ال ی م تأج ف الء ال ل الع ل ت

ا  ة وخ ة القائ ول أدناه على األرص فعات: ال ل ال ی م تأج ف الء ال لة للع قعة ذات ال ان ال ئ االئ

ــا في  ــــــــــــــ ٣١ك ــار ٢٠٢٠د لفــة في إ ــل بال ت ــة ال لغ ق نــامج ا، ت فب هــ ــ ــــــــــــ ــاد ال ـــــــــــــ ع االق ــ  لــ ه ال ف الــ ی
اد ٣٣٠.٥٠٠,٠٠٠ ات واألف ــ ة لل ف ــ مات ال الء ال جلة على ع ــا ال الي األق لغ اج . ی دره وه ما ٤٤٩٬١١٠٬٠٠٠دره

ة  ة ال ف االمارات الع ــــ ل م لفة لل م ق ل بال ت ه لل افقة عل لغ ال ت ال ة ال ار ــــاو ق نال وفقًا إل امج  ب
ف ه اد ال ع االق ا في ٣٢٣.٦٣٧.٠٠٠، م أصل ال دة  الغ ال امها م صافي ال .٢٠٢٠د ٣١دره ت اس

عدد العمالء /  المجموعة٢٠٢٠دیسمبر ٣١
الحسابات 

صص انخفاض  مخإجمالي التعرض تأجیل الدفعات 
القیمة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
الخدمات البنكیة لألفراد

١١٬١٢٧٢٤٢٬٨٣٥٥٥٬٩٤٨٤٬٢٣٥المجموعة ١المرحلة 

١٧٠٢٬٩٠٨٣٧٦٥١٬١٤٬٦٠١المجموعة ٢المرحلة 
٢١٧٧٦٬٢٩٤٦١٬٨٨٠١٣٬٩٤٢المجموعة 

١١٦٧٦٧١٠٬٢٠١١٬٩٥٦المجموعة ٣المرحلة 
٢٤٢٨١٦٧٬٤١٤٢٬٨٨٦المجموعة 

────────────────────────────
١٬٤٣٢٥٣٬٦١٧٦٨٦٬٨١٩٢٠٣٧٬٦

════════════════════════════

الخدمات البنكیة التجاریة
١٣٤١١٠٬٥٥٣١٬١٦٥٬٦٣٥٤٧٢٢١٬المجموعة ١المرحلة 

١٦١٨٬٧٥٧٢٣٧٬٥٥٠٣٣٬٩٧٩المجموعة ٢المرحلة 
٢١٥١٤٠٬٧١٠٥٦١٬٤٢٧١٤٤٬٠٢١المجموعة 

────────────────────────────
٥٥٢٧٠٬٠٢٠١٬٩٦٤٬٦١٢٤٧٢١٩٩٬

════════════════════════════

إجمالي القروض والسلفیات
١١٬١٦١١٥٣٬٣٨٥٥٨٣١٬٧٢١٬٧٠٧٢٥٬المجموعة ١المرحلة 

١٧٦٦٦٥٢١٬٩٢٦٢٨٨٬٤٨٬٥٨٠المجموعة ٢المرحلة 
٢١٩٢٠٠٤١٤٧٬٦٢٣٬٣٠٧١٥٧٬٩٦٣المجموعة 

١١٦٧٦٧١٠٬٢٠١١٬٩٥٦المجموعة ٣المرحلة 
٢٤٢٨١٦٧٬٤١٤٢٬٨٨٦المجموعة 

────────────────────────────
١٬٤٨٧٣٢٣٬٦٣٧٢٬٦٥١٬٤٣١٢٣٧٬٠٩٢

════════════════════════════
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ة) -٢٧ ا (ت إدارة ال

ة في لال ی م تأج ف اد ال ات واألف ة لل ف مات ال الء ال ة لع ال ة االج فعات:األرص ال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع ٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمروض والسلفیاتالق

٢٠١٩١٬٩٢٥٬٧٦٦٧١٠٬٨٩٤٣٬٨٦١٢٬٦٤٠٬٥٢١د ٣١ا في 
١٥٬٨٥٤١٬٩٥٢١٠٬٩١٠) ٦٬٨٩٦(والتي تم سدادھاالموجودات المنشأة حدیثاً صافي 

----المشطوبات
--٢١٤٬٥٣٩) ٢١٤٬٥٣٩(١تحویلھا من المرحلة تم 

-١١٬٨٠٢) ٢٩٬٠٥٣(٢١٧٬٢٥١تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

────────────────────────────
ا في  ٢٠٢٠١٬٧٢١٬٥٨٢٩١٢٬٢٣٤٦١٥١٧٬٢٬٦٥١٬٤٣١د ٣١ك

════════════════════════════

ة في فعات:ال ل ال ی م تأج ف اد ال ات واألف ة لل ف مات ال الء ال م ع

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع ٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمروض والسلفیاتالق

١٠٨٬٧٥٢-٢٠١٩٤٤٧٢٣٬٨٥٬٣٠٥د ٣١ا في 
٤٬٤٣٧١١٩٬٤٦٣٤٬٤٤٠١٢٨٬٣٤٠والتي تم سدادھات المنشأة حدیثاً الموجوداصافي 

----المشطوبات
--٢٬٦٦٨) ٢٬٦٦٨(١تم تحویلھا من المرحلة 
-٤٠٢) ٨٩٣(٢٤٩١تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

────────────────────────────
ا في  ٢٠٢٠٧٠٧٥٬٢٢٠٦٬٥٤٣٤٬٨٤٢٢٣٧٬٠٩٢د ٣١ك

════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٨٤(

ار٢٨ د اإل ات عق ل ام وم دات ح االس ج م

ـة رق  ـال قـار ال اد ال ولي إلعـ ـار الـ ع ـاع ال ـات ـ  ـار م ١٦قـام ال د اإل ـای ١عق دات .٢٠١٩ی ج ـة ل ف ـالغ الـ ـا یلي ال ف
ام ( ــــــاح رق ح االســــــ " في اإل دات األخ ج رجة ضــــــ "ال ات  ١٠وال ل رجة ضــــــ "ال ار (وال د اإل ات عق ل ) وم

" في اإل ة:١٤اح رق األخ ات خالل ال ) وال

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهألف دره

ام دات ح االس ج م
ا في  ای١ك ١٨٬٠٥٩٣٢٬٥٧٥ی

ام تقاع ب  ًا: ال داتناق ج )٤٩٩()٣٬٦٩٩(ال
هالك م االس ًا: رس )١٤٬٠١٧()٤٬٥٢٢(ناق

ا في  ٩٬٨٣٨١٨٬٠٥٩د٣١ك

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهألف دره

ار د اإل ات عق ل م
ا في  ای١ك ١٨٬٢٤٧٢٥٬٠٤٩ی

ة اك الفائ ًا: ت ٣٢٦٥٥٣زائ
فعات ًا: ال )٨٬٣٤٠()٤٬٥٢٩(ناق

ام ات في االل ل ) / زادة ب ال ًا: (تقاع ٩٨٥)٤٬٢٠٦(ناق

ا في  ٩٬٨٣٨١٨٬٢٤٧د٣١ك

اع-٢٩ ل الق ل اتت

:قطاعینألغراض تقدیم التقاریر إلى المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة، تم تنظیم أنشطة البنك في 

یتولى بشكل رئیسي إدارة القروض والتسھیالت االئتمانیة األخرى والودائع والحسابات الجاریة -الخدمات المصرفیة للشركات 
یشمل ھذا القطاع أیًضا األسواق المالیة التي تشارك الشركات والمؤسسات التجاریة.للعمالء من 

عملیات إدارة باإلضافة إلىالخزینة ، والتجارة ویةق المالاسواألتقدیم خدماتفي رئیسيبشكل 
لبنك.الخاصة با التمویل 

لعمالء األفراد، وتقدیم قروض للمستھلكین، وتسھیالت السحب لودائع  الیتولى بشكل رئیسي إدارة  -الخدمات المصرفیة لألفراد
على المكشوف، وتسھیالت بطاقات االئتمان، وتسھیالت تحویل االموال، إضافة إلى الخدمات 

؛المصرفیة اإلسالمیة

/ تضاف الفوائد في قطاعات تحملعلى أساس تجاري بحت. ومعامالت ما بین القطاعات وفقاً للمعدالت الحالیة في السوق  تجري ال
األعمال على أساس نسبة إجمالیة ُتقارب التكلفة الھامشیة لألموال.
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)٨٥(

ة) -٢٩ اعات (ت ل الق ل ت

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١فیما یلي معلومات القطاعات للسنة المنتھیة في 

الخدمات 
المصرفیة  
للشركات 

الخدمات 
المصرفیة  
المجموع لألفراد

ألف درھمألف درھمألف درھم

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمیة بعد 
خصم التوزیعات إلى المودعین

٢٠٨٬٥٩١٨٤٬٨١٨٢٩٣٬٤٠٩

١٠٣٬٣٤٧٦٬١٠٧١٠٩٬٤٥٤دخل تشغیلي آخر
)٢٦٢٬٠٣٥()٧٠٬٠٧٩()١٩١٬٩٥٦(مصاریف تشغیلیة

)٨٠٨٬١٢٣()١٠٥٬٦٦٣()٧٠٢٬٤٦٠(انخفاض القیمةصافي خسائر 
─────────────────────

)٦٦٧٬٢٩٥()٨٤٬٨١٧()٥٨٢٬٤٧٨(الخسارة للسنة
══════════════════════

النفقات الرأسمالیة
٢٣٬٧٥٦٤٬٠٦٠٢٧٫٨١٦الممتلكات والمعدات -

══════════════════════

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
١٢٬٦٨١٬٨٤١٢٬١٦٧٬٣٠٨١٤٬٨٤٩٬١٤٩موجودات القطاع

═════════════════════
١٠٬٧٥٣٬٩٠٥٢٬٦٤٠٬٧٠١١٣٬٣٩٤٬٦٠٦مطلوبات القطاع

══════════════════════

:٢٠١٩دیسمبر ٣١فیما یلي معلومات القطاعات للسنة المنتھیة في 
الخدمات 
المصرفیة 
للشركات

الخدمات 
المصرفیة 
المجموعلألفراد

ألف درھمألف درھمألف درھم

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمیة بعد 
خصم التوزیعات إلى المودعین

٣٠٥٬٣٣٦٨٥٬٦٣٠٣٩٠٬٩٦٦

١٣٥٬٩٨٨١٧٬٨١٠١٥٣٬٧٩٨دخل تشغیلي آخر
)٣١٤٬٠٦٠()٩٥٬٧٠٦()٢١٨٬٣٥٤(مصاریف تشغیلیة

)٧٠١٬٤٥٧()٧٢٬١٤٨()٦٢٩٬٣٠٩(صافي خسائر انخفاض القیمة
─────────────────────

)٤٧٠٬٧٥٣()٦٤٬٤١٤()٤٠٦٬٣٣٩(الخسارة للسنة
══════════════════════

النفقات الرأسمالیة
٢٠٬٨٦١٣٬٨١١٢٤٬٦٧٢الممتلكات والمعدات -

══════════════════════

٢٠١٩دیسمبر ٣١
١٦٬١٧٤٬١٠٣٢٬٩٥٠٬٨١٨١٩٬١٢٤٬٩٢١موجودات القطاع

═════════════════════
١٤٬٤٥٨٬٣٠١٢٬٥٠٦٬٣٠٦١٦٬٩٦٤٬٦٠٧مطلوبات القطاع

══════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٨٦(

(تتمة) تحلیل القطاعات ٢٩

التشغیلي وصافي دخللشرق األوسط. وعلیھ، لم یتم تقدیم تحالیل جغرافیة للایعمل البنك في منطقة جغرافیة واحدة فقط، وھي 
األرباح وصافي الموجودات.

القیم العادلة لألدوات المالیة ٣٠

تحدید القیمة العادلة وتسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة 

یة عن طریق أسالیب التقییم:لألدوات المالیستخدم البنك التسلسل التالي لتحدید وبیان القیمة العادلة 

األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.المستوى األول:

، التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة جدیرة بالمالحظةالمدخالتالمستوى الثاني: أسالیب أخرى تكون فیھا جمیع 
مباشر أو غیر مباشر.سواء بشكٍل 

لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند على بیانات جدیرة مدخالتأسالیب تستخدم فیھا :المستوى الثالث
بالمالحظة في السوق.
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)٨٧(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٣٠

بالقیمة العادلة األدوات والموجودات المالیة المدرجة 
جدول التالي تحلیل األدوات والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة بحسب تسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة:یعرض ال

المستوى  
األول 

المستوى  
الثاني 

المستوى  
الثالث 

المجموع 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠٢٠دیسمبر ٣١

الموجودات المالیة 
مشتقة أدوات مالیة

٤٫٣٦٨-٤٫٣٦٨-مقایضات أسعار الفائدة
٣٫٦٨٧-٣٫٦٨٧-عقود آجلة

----مقایضة العمالت
────────────────────────────

-٨٫٠٥٥-٨٫٠٥٥
════════════════════════════

العادلة من خالل الربح أو استثمارات مالیة بالقیمة 
الخسارة

رات مدرجةاستثما 
١٫٣٩١٫١٣٧--١٫٣٩١٫١٣٧سندات دین حكومیة 
١٫٨٨٩٫٩٥٤--١٫٨٨٩٫٩٥٤سندات دین أخرى

٩٢--٩٢حقوق ملكیة
استثمارات غیر مدرجة

٥٤٣٥٤٣--حقوق ملكیة
────────────────────────────
٥٤٣٣٫٢٨١٫٧٢٦-٣٫٢٨١٫١٨٣
════════════════════════════

المطلوبات المالیة 
أدوات مالیة مشتقة 

٢٣٠٫٥٥٤-٢٣٠٫٥٥٤-مقایضات أسعار الفائدة
٣٣-٣٣-عقود آجلة

----خیارات العمالت
────────────────────────────

-٢٣٠٫٥٨٧-٢٣٠٫٥٨٧
════════════════════════════
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)٨٨(

العادلة لألدوات المالیة (تتمة) القیم ٣٠
) تتمة األدوات والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة ( 

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
درھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٩دیسمبر ٣١

الموجودات المالیة
أدوات مالیة مشتقة 

١٠٫٦٢٧-١٠٫٦٢٧-أسعار الفائدةمقایضات
١٤٫٥٣٦-١٤٫٥٣٦-عقود آجلة

----مقایضة العمالت
────────────────────────────

-٢٥٫١٦٣-٢٥٫١٦٣
════════════════════════════

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

استثمارات مدرجة
١٫٤١٨٫٦١٣--١٫٤١٨٫٦١٣سندات دین حكومیة 
٢٫٠٦٥٫٠٧٢--٢٫٠٦٥٫٠٧٢سندات دین أخرى

٢٨٥--٢٨٥حقوق ملكیة
استثمارات غیر مدرجة

٥٤٣٥٤٣--حقوق ملكیة
────────────────────────────
٥٤٣٣٫٤٨٤٫٥١٣-٣٫٤٨٣٫٩٧٠
════════════════════════════

المطلوبات المالیة
أدوات مالیة مشتقة 

١٣١٫٣٦٣-١٣١٫٣٦٣-مقایضات أسعار الفائدة
٤٫١٤٠-٤٫١٤٠-عقود آجلة

----خیارات العمالت
────────────────────────────

-١٣٥٫٥٠٣-١٣٥٫٥٠٣
════════════════════════════
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)٨٩(

دوات المالیة (تتمة) القیم العادلة لأل٣٠
األدوات والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة (تتمة) 

العادلة باستخدام أسالیب التقییم، ویشمل ذلك مبین أدناه طرق تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة والموجودات المدرجة بالقیمة 
أي مشارك في السوق عند تقییم األدوات.االفتراضات المقدرة من قبل البنك التي یمكن أن یستخدمھا 

المشتقات ١-٣٠
مقایضة تتكون منتجات المشتقات المقاسة باستخدام أسلوب تقییم إلى جانب المعطیات الملحوظة في السوق بشكل رئیسي من عقود  

استخدامًا نماذج األسعار أسعار الفائدة وعقود خیارات العمالت وعقود الصرف األجنبي اآلجلة. وتتضمن أكثر أسالیب التقییم
اآلجلة والمقایضة باستخدام حسابات القیمة. تتضمن النماذج معطیات مختلفة من بینھا الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة وعقود 

لفوریة واآلجلة ومنحنیات أسعار الفائدة.الصرف األجنبي ا

استثمارات مالیة ٢-٣٠
باستخدام أسلوب التقییم أو نماذج األسعار بشكل رئیسي من أسھم غیر مدرجة. یتم تقییم ھذه تتكون االستثمارات المالیة المقیمة 

وفي أوقات أخرى تستخدم البیانات الملحوظة وغیر الموجودات باستخدام نماذج تتضمن أحیاناً بیانات السوق القابلة للمالحظة فقط  
االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فیھا الملحوظة. المدخالت غیر القابلة للمالحظة للنماذج تتضمن 

المستثمر فیھا.ومخاطرھا واالفتراضات االقتصادیة بشأن قطاع األعمال والمناطق الجغرافیة التي تعمل فیھا الشركة 

الحركة في األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة ضمن المستوى الثالث ٣-٣٠

) مصنفة في المستوى الثالث. ولم یكن ال شيء: ٢٠١٩لبنك خالل السنة في أسھم شركة غیر مدرجة بقیمة ال شيء (استثمر ا
: ال شيء).٢٠١٩السنة (ھنالك حركات أخرى بین مستویات األدوات المالیة خالل 

رة للسنة: األرباح أو الخسائر لألدوات المالیة من المستوى الثالث المدرجة في الربح أو الخسا٤-٣٠

: ال شيء درھم). ٢٠١٩لم یتم إدراج أرباح أو خسائر لألدوات المالیة من المستوى الثالث في الربح أو الخسارة للسنة (

لة لألدوات المالیة من المستوى الثالث التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة للتغیرات في االفتراضات  التأثیر على القیمة العاد٥-٣٠
الرئیسیة 

تأثیر على القیمة العادلة لألدوات من المستوى الثالث باستخدام افتراضات بدیلة محتملة بشكل معقول حسب فئة األداة ضئیل.إن ال

المدرجة بالقیمة العادلة األدوات المالیة غیر ٦-٣٠

اإلمارات العربیة المتحدة تشتمل القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة على النقد واألرصدة لدى مصرف
المركزي والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى والقروض والسلفیات والموجودات األخرى (باستثناء الموجودات المشتقة) والمبالغ 

لمستحقة للبنوك وودائع العمالء والمطلوبات األخرى (باستثناء المطلوبات المشتقة) التي یتم تصنیفھا ضمن المستوى الثاني علىا
أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة في السوق. إن القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة ال تختلف جوھریًا 

عن قیمھا الدفتریة.
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)٩٠(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٣٠

األدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة (تتمة) ٦-٣٠

ھجیة واالفتراضات المستخدمة لتحدید القیم العادلة لتلك األدوات المالیة التي لم یتم تسجیلھا بالقیمة العادلة للبیانات فیما یلي المن
المالیة:

الموجودات التي تقارب قیمتھا العادلة قیمتھا الدفتریة ١-٦-٣٠

(أقل من ثالثة أشھر)، فمن المفترض أن قیمھا فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات المالیة ذات فترات االستحقاق قصیرة األجل
التوفیر التي لیس لھا تواریخ الدفتریة تقارب قیمھا العادلة. یتم كذلك تطبیق ھذا االفتراض على الودائع تحت الطلب وحسابات 

استحقاق محددة.

دوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأةاأل٢-٦-٣٠

١٨٬٢٤٧٬٠٠٠-٢٠١٩(ال شيء مبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في بلغت القیمة العادلة ألدوات الدین
المدرجة ضمن فئة المستوى األول حیث یتم تحدید القیمة العادلة بناًء على یندرج تحدید القیمة العادلة ألدوات الدین درھم).

سواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي المدخالت التي ھي عبارة عن األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األ
یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس.

كفایة رأس المال ٣١

بشكل فعال ھیكل رأس المال لتغطیة المخاطر المتأصلة في العمل. وتتم مراقبة كفایة رأس مال البنك باستخدام، من یدیر البنك 
النسب الموضوعة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة ("قواعد / نسب بازل") والتي یتبناھا بین مقاییس أخرى، القواعد و

إلشراف على البنك.في االمركزي مصرف اإلمارات العربیة المتحدة 

إدارة رأس المال ١-٣١

فروضة من جھات خارجیة إن أھداف البنك الرئیسیة من إدارة رأس المال ھي ضمان التزام البنك بالمتطلبات الرأسمالیة الم
المساھمین.ومحافظة البنك على تصنیف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالیة صحیة من أجل دعم أعمال البنك وزیادة حصص 

یقوم البنك بإدارة قاعدة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة وسمات المخاطر 
أنشطتھ. ومن أجل المحافظة على قاعدة رأس المال أو تعدیلھا، فقد یقوم البنك بتعدیل قیمة دفعات توزیعات التي تتعرض لھا 
على المساھمین أو إعادة رأس المال إلیھم أو إصدار أسھم جدیدة. لم تطرأ أي تغییرات على األھداف والسیاسات األرباح الموزعة

والعملیات عن السنوات السابقة.
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)٩١(

) تتمة( رأس المالكفایة٣١

إدارة رأس المال (تتمة) ١-٣١

الموضوعة للقطاع المصرفي ٢رأس المال طبقًا التفاقیة بازل  فیما یلي حسابات نسبة المخاطر للموجودات، وفقًا إلرشادات كفایة  
العالمي:

ھیكل رأس المال 

یوضح الجدول التالي تفاصیل الموارد الرأسمالیة النظامیة لدى البنك:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

الشق األول من رأس المال 
٢٬٠٦٢٬٥٥٠٢٬٠٦٢٬٥٥٠رأس المال

٢٨٬٩٢٤٥٠٤٬٦٧١االحتیاطي القانوني
٤٢٢٬١١٦-خاصاحتیاطي 
٩٬٣١١٩٬٣١١عاماحتیاطي

احتیاطیات القیمة العادلة على األوراق المالیة االستثماریة بالقیمة العادلة من 
الل بنود الدخل الشامل األخرىخ 

٩٬٢٢٤٢٦٬٥٣٨

)٨٩٧٬٨٦٣()٦٦٧٬٢٥٧(خسائر متراكمة
ضمن برنامج نظام الدعم االقتصادي خسارة االئتمان المتوقعة إعادة إضافة 
المستھدف

٧٣٬٦٣٩-

-)٤٥٬٤٩٦(الكبیرةاتلتعرضلالحد األقصىالخصم التنظیمي للمبالغ التي تتجاوز 
──────────────

١٬٤٧٠٬٨٩٥٢٬١٢٧٬٣٢٣إجمالي الشق األول 

الشق الثاني من رأس المال 

١٣٣٬٦٤٩١٧٩٬٨٢٥مخصص عام مؤھل
──────────────

١٣٣٬٦٤٩١٧٩٬٨٢٥إجمالي الشق الثاني 
──────────────

١٬٦٠٤٬٥٤٤٢٬٣٠٧٬١٤٨إجمالي رأس المال النظامي 
══════════════

لمخاطر با مرجحة الالتعرضات 
١٠٬٦٩١٬٩٤٥١٤٬٣٨٥٬٩٥٧مخاطر االئتمان

١٬٢٩٥٢٬٤٤٠السوقمخاطر
١٬٠٥٥٬٥٧١١٬٢٥٨٬٤٢٩مخاطر التشغیل

──────────────
١١٬٧٤٨٬٨١١١٥٬٦٤٦٬٨٢٦



البنك العربي المتحد ش.م.ع
٢٠٢٠دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٩٢(

كفایة رأس المال (تتمة) ٣١

إدارة رأس المال (تتمة) ١-٣١

(تتمة) ھیكل رأس المال

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

الشریحة األولى والشریحة الثانیة من رأس المال 

١٫٤٧٠٫٨٩٥٢٫١٢٧٫٣٢٣الشریحة األولى من رأس المال
١٣٣٫٦٤٩١٧٩٫٨٢٥الشریحة الثانیة من رأس المال

──────────────
١٫٦٠٤٫٥٤٤٢٫٣٠٧٫١٤٨قاعدة رأس المال

══════════════

نسبة رأس المال: ٢-٣١

٪١٤٫٧٪١٣٫٧المال النظامي كنسبة من مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطرمجموع رأس 
مجموع الشریحة األولى من رأس المال النظامي كنسبة من مجموع

الموجودات المرجحة بالمخاطر
١٣٫٦٪١٢٫٥٪

رأس المال؛الحفاظ علىاحتیاطيل المطلوب بموجب كل بند من البنود أعاله بما في ذلك فیما یلي الحد األدنى لرأس الما

٢٠٢٠٢٠١٩
معدا بموجب  

نظام الدعم  
االقتصادي  
المستھدف 

األصلي األصلي 

عنصر رأس المال 
٪٧٪٧٪٧الحد األدنى لنسبة الشق األول من حقوق المساھمین العادیة

٪٨٫٥٪٨٫٥٪٨٫٥الشق األول من رأس المالالحد األدنى لنسبة 
٪١٠٫٥٪١٠٫٥٪١٠٫٥األدنى لنسبة كفایة رأس المالالحد 

٪٢٫٥٪٢٫٥٪١٫٠احتیاطي رأس المال التحوطي

في إـطار برـنامج اـلدعم  ـلدوـلة اإلـمارات العربـیة المتـحدة كجزء من حزـمة تحفیز رأس الـمال التي یـقدمـھا المصـــــرف المركزي 
تفادة من احتیاطي رأس المال االقتصـا  تھدف، ُیـسمح للبنوك باالـس بة التحوطي دي المـس ٪ اعتباًرا من ٦٠٪ وبحد أقصـى ٢٫٥بنـس

رأس المال ھذا، ینخفض الحد األدنى لمتطلبات  لتخفیفعند االســــتھالك الكامل .٢٠٢١دیســــمبر  ٣١حتى ٢٠٢٠مارس ١٥
ــبة كفایة رأس المال إ ــمن المدة المحددة.٪ المطبق١٣٫٠٪ (مقابل ١١٫٥لى نسـ ــابًقا) ولفترات إعداد التقاریر التي تكون ضـ ة سـ

ــرف المركزي  ــل البنك التزامھ بمتطلبات الحد األدنى المعدل لرأس المال وفًقا لتوجیھات المصــ دولة اإلمارات العربیة  لیواصــ
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١المتحدة للسنة المنتھیة في 
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)٩٣(

جتماعیة االمساھمات ال٣٢

٧٥٥٫٠٠٠مبلغ خالل السنة إلى مختلف المستفیدین (بما في ذلك التبرعات واألعمال الخیریة)مات االجتماعیةبلغت المساھ
).درھم٧٣٥٫٦٠٠: ٢٠١٩درھم (

الزكاة ٣٣

ي  وبالتالي، یكون توزیع الزكاة مسؤولیة مساھمإن النظام األساسي للبنك ال یشترط على البنك دفع الزكاة بالنیابة عن مساھمیھ. 
البنك.

اإلجراءات القانونیة ٣٤

المصرفي بسبب طبیعة العمل المنجز. یوجد لدى البنك ضوابط وسیاسات مناسبة  القطاعالمنازعات القضائیة ھي أمر شائع في 
اء إلدارة المطالبات القانونیة. بمجرد الحصول على االستشارات المھنیة وتقدیر مبلغ الخسارة بشكل معقول، یقوم البنك بإجر

دًا إلى المعلومات المتاحة، من غیر المتوقع تعدیالت لحساب أي آثار ضارة قد تطرأ على وضعھ المالي بسبب المطالبات. استنا 
بخالف ما تم ٢٠٢٠دیسمبر ٣١أن ینشأ أي تأثیر سلبي جوھري على المركز المالي للبنك من المطالبات القانونیة كما في 

م تكوین أي مخصصات إضافیة ألي مطالبات في ھذه البیانات المالیة.تخصیصھ بالفعل، وبالتالي ال یلز

كیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة بین البنوك إعادة تش٣٥

تجري إعادة التشكیل األساسیة للمعاییر الرئیسیة ألسعار الفائدة على مستوى العالم الستبدال أو إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین 
نوك"). یتعرض البنك ألسعار الفائدة بدیلة خالیة من المخاطر (یشار إلیھا باسم "إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البالبنوك بأسعار

بین البنوك على أدواتھ المالیة التي سیتم استبدالھا أو إعادة تشكیلھا كجزء من ھذه المبادرة على مستوى السوق. ھناك تقدیرات 
دودة" على نتقال. یتوقع البنك أن یكون إلعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك آثارًا "مح غیر مؤكدة بشأن توقیت وطرق اال

الجوانب التشغیلیة وإدارة المخاطر والجوانب المحاسبیة في مختلف قطاعات أعمالھ. قام البنك بإنشاء لجنة انتقال متعددة الوظائف 
ر الفائدة بین البنوك") إلدارة انتقالھ إلى أسعار فائدة بدیلة. تتضمن أھداف ألسعار الفائدة بین البنوك (یشار إلیھا بـ "لجنة أسعا 

نة أسعار الفائدة بین البنوك تقییم الحد الذي یكون فیھ للقروض والسلفیات والتسھیالت التمویلیة اإلسالمیة واالستثمارات في لج 
ة بین البنوك، وما إذا كانت ھذه العقود بحاجة إلى تعدیل نتیجة السندات ذات السعر العائم مرجع إلى التدفقات النقدیة ألسعار الفائد

عار الفائدة بین البنوك وكیف تتم إدارة االتصاالت حول إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك مع األطراف إلعادة تشكیل أس
دعم إدارة بآخر المستجدات، بغرض لتنفیذیة فریق اإلدارة ابتزویدالمقابلة. تجتمع لجنة أسعار الفائدة بین البنوك بانتظام وتقوم 

.التشغیلیة الناشئة عن إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوكمخاطر أسعار الفائدة ولتحدید المخاطر

:الموجودات المالیة

إسالمي  بلغ تعرض البنك ألسعار الفائدة بین البنوك على القروض والسلفیات ذات أسعار فائدة متغیرة وتسھیالت تمویل 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١درھم كما في ٨٥٣٫٧١٠٫٠٠٠واالستثمارات في سندات بأسعار متغیرة بالدوالر األمریكي للعمالء 

تقوم لجنة أسعار الفائدة بین البنوك بوضع سیاسات لتعدیل األسعار المعروضة بین البنوك على محفظة قروضھا الحالیة ذات 
بین البنوك. یتوقع ئدة بین البنوك والتي سیتم استبدالھا كجزء من إعادة تشكیل أسعار الفائدةالسعر المتغیر والمفھرسة بأسعار الفا 

؛ ومع ذلك، قد یختلف التوقیت الفعلي ٢٠٢١البنك أن یبدأ تعدیل البنود التعاقدیة لموجوداتھ الحالیة ذات األسعار المتغیرة في سنة  
بعض أنواع القروض ومدى المفاوضات بین البنك وأطراف القرض بحسب مدى إمكانیة تطبیق اللغة الموحدة على مستوى

.المقابلة
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(تتمة) إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة بین البنوك ٣٥

:المطلوبات المالیة

ول أدناه أشھر كما ھو موضح في الجد٣لدى البنك مطلوبات مشتقة بسعر متغیر ومجدولة بمعدالت الفائدة بین البنوك لمدة 
ومصنفة بالدوالر األمریكي والیورو. بدأت لجنة أسعار الفائدة بین البنوك بإجراء مناقشات مع األطراف المقابلة لمطلوباتنا المالیة 

.أسعار الفائدة بین البنوكللرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقات استعدادًا إلجراء إعادة تشكیلالمعدلة لاللتزام بالبروتوكوالت 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
القیمة العادلة السالبة  

للمشتقات 
المبلغ االسمي  

المشتق 
ألف درھم 

٢٬٠٦٩٬٠٠١) ٢٢٣٬٧٩٥(دوالر أمریكي 
٤٥٬١٠٦) ٢٬٣٩١(یورو

──────────────
)٢٬١١٤٬١٠٧) ٢٢٦٬١٨٦

══════════════

أرقام المقارنة ٣٦

ثما أمكن، حتى تتوافق مع العرض المتبع والسیاسات المحاسبیة المتبعة في ھذه البیانات تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة، حی
المالیة.


