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تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

التقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة

رأینا 

عادل ومن كافة النواحي الجوھریة عن المركز المالي الموحد للبنك العربي المتحد (ش.م.ع) برأینا، تعّبر البیانات المالیة الموحدة بشكل 
وأدائھ المالي الموحد وتدفقاتھ النقدیة  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١("البنك") والشركة التابعة لھ (یشار إلیھما معاً باسم "المجموعة") كما في 

ر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً للمعایی

نطاق التدقیق

تشمل البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ما یلي:

 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١بیان المركز المالي الموحد كما في.

.بیان الدخل الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ

المنتھیة بذلك التاریخ. بیان الدخل الشامل الموحد للسنة

.بیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ

.بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ

 .إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة وتشمل ملخصاً للسیاسات المحاسبیة الھامة

أساس الرأي 

سؤولیات منا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. ویتم إیضاح مسؤولیاتنا وفقاً لھذه المعاییر بمزید من التفصیل ضمن فقرة لقد أجرینا تدقیق
المدرجة ضمن تقریرنا. مدقق الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة

للرأي الذي نبدیھ بناًء على عملیة التدقیق.  نعتقد أن إثباتات التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس مناسب

االستقاللیة

ً للقواعد األخالقیة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین  إننا مستقلون عن المجموعة وفقا
ألخالقیة ت العربیة المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولیاتنا اوالمتطلبات األخالقیة التي تتعلق بتدقیقنا على البیانات المالیة في دولة اإلمارا

األخرى وفقاً لھذه المتطلبات والقواعد.
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تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
(تابع)

منھجنا في التدقیق

نظرة عامة

ت االئتمانیةانخفاض قیمة التسھیالأمور التدقیق الرئیسیة

 تعدیل عدم فاعلیة التحوط المحدد في السنوات السابقة

 ،في إطار تصمیم تدقیقنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة. وعلى وجھ الخصوص
یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة الھامة التي انطوت على وضع افتراضات أخذنا باالعتبار األحكام الذاتیة التي وضعتھا اإلدارة، ومنھا ما 

ومراعاة األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. وكما ھو الحال في كل من عملیات التدقیق لدینا، تطرقنا أیضا إلى مخاطر تجاوز 
ھناك دلیل على التحیز الذي یمثل مخاطر وجود أخطاء جوھریة اإلدارة للرقابة الداخلیة، بما في ذلك بین أمور أخرى، النظر في ما إذا كان 

بسبب االحتیال.

ألخذ ا لقد قمنا بتصمیم نطاق التدقیق لدینا من أجل أداء ما یكفي من العمل الذي یمكننا من تقدیم رأي حول البیانات المالیة الموحدة ككل، مع
سبیة، والقطاع الذي تعمل فیھ المجموعة.بعین االعتبار ھیكل المجموعة، والعملیات والضوابط المحا

أمور التدقیق الرئیسیة

نة الحالیة. وقد تم ة للسأمور التدقیق الرئیسیة ھي تلك األمور التي، في تقدیرنا المھني، كانت أكثر األمور أھمیة أثناء تدقیقنا على البیانات المالیة الموحد
بیانات المالیة الموحدة ككل، وفي تكوین رأینا حولھا، وال نقدم رأیاً منفصالً بشأن ھذه األمور. التطرق إلى ھذه األمور في سیاق تدقیقنا على ال
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(تابع)مور التدقیق الرئیسیةأ

دقق الحسابات مع أمر التدقیق الرئیسيكیفیة تعامل مأمر التدقیق الرئیسي

انخفاض قیمة التسھیالت االئتمانیة
تمثل مخصصات انخفاض القیمة أفضل تقدیر لإلدارة حول 
الخسائر المتكبدة في المحفظة االئتمانیة بتاریخ المیزانیة العمومیة. 
وُتحتسب ھذه المخصصات على أساس جماعي لمحافظ القروض 

طبیعة مماثلة، وعلى أساس فردي للقروض  العاملة التي تكون ذات
غیر العاملة. یعد حساب كل من مخصصات انخفاض القیمة 

الجماعیة والفردیة في األصل عمالً تقدیریاً. 

تستند عملیة حساب المخصص الجماعي على النماذج اإلحصائیة 
التي تقارب تأثیر الظروف االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة في 

المماثلة. وتخضع مدخالت ھذه النماذج، بما في محافظ القروض 
ذلك احتماالت العجز والخسارة الناتجة عن العجز، لتقدیر اإلدارة.

إن وضع األحكام یعتبر أمراً مطلوباً لبعض انخفاضات القیمة وذلك 
لتحدید توقیت ظھور حدث انخفاض القیمة ومن ثّم تقدیر التدفقات 

متعلقة بتلك القروض. النقدیة المستقبلیة المتوقعة ال

قام البنك بإعادة تقییم وزیادة مخصصات انخفاض القیمة خالل 
السنة من خالل تطبیق مخصصات إضافیة وأغطیة تقدیریة، 
خصوصاً للقطاعات المتأثرة بصعوبات االقتصاد الكلي المتواصلة 
الناتجة عن تراجع أسعار النفط وتقلیص السیولة. قام البنك تبعاً 

 ١٫٠١١اج خسائر جوھریة لالنخفاض في القیمة بمقدار لذلك بإدر
) لرصد ٢٠١٥ملیون درھم في  ٨٨٨( ٢٠١٦ملیون درھم في 

مخصصات إضافیة مقابل بعض المحافظ غیر الرئیسیة عالیة 
المخاطر التي یقوم البنك بتسییلھا حالیاً. 

قمنا بالتركیز على ھذا األمر بسبب األھمیة النسبیة لمحفظة االئتمان 
وألن اإلدارة تضع أحكاماً ذاتیة لكل من توقیت تسجیل انخفاض 

 ٧القیمة وتقدیر حجم أي انخفاض في القیمة. انظر اإلیضاح رقم 
من البیانات المالیة الموحدة المرفقة للمزید من التفاصیل.

قمنا بتقییم واختبار تصمیم الضوابط الرقابیة ومدى فعالیتھا التشغیلیة 
ت انخفاض القیمة. وشملت ھذه الضوابط الرقابیة على بیانات وحسابا

الضوابط المتعلقة بتحدید نوعیة التسھیالت االئتمانیة التي تعرضت 
النخفاض القیمة، خصوصاً فیما یتعلق بالتسھیالت االئتمانیة في 
بعض المحافظ غیر الرئیسیة عالیة المخاطر، وتلك المتعلقة بنقل 

ذج انخفاض القیمة ومخرجات البیانات من أنظمة المصدر إلى نما
النماذج إلى دفتر األستاذ العام، وحساب مخصصات انخفاض القیمة 

الجماعیة والمحددة.

 لقیمةوإضافة إلى ذلك أجرینا اختباراً مفصالً لنماذج انخفاض ا
انخفاض القیمة. وقد اشتمل ھذا  الجماعي المستخدمة في حساب

المستخدمة في النموذج، االختبار تحدیداً على استخراج البیانات 
وتقییم مدى مالءمة االفتراضات المستخدمة في النماذج، وإعادة تنفیذ 

حساب انخفاض القیمة بمساعدة خبرائنا في التقییم.

عند حساب انخفاض القیمة بصورة فردیة، اختبرنا الضوابط الرقابیة 
المتعلقة بالتحدید المنتظم للقروض التي تعرضت النخفاض محتمل 

القیمة، واعتماد وقید خسائر االنخفاض في القیمة. في 

فحصنا أیضاً عینة من التسھیالت االئتمانیة للتأكد مما إذا كان قد تم 
في الوقت المناسب تحدید حدث الخسارة (وھو النقطة التي یتم عندھا 
تسجیل انخفاض القیمة)، وخاصة لتلك المتعلقة بالتسھیالت االئتمانیة 

غیر الرئیسیة عالیة المخاطر. في بعض المحافظ 

قمنا كذلك باختبار دقة حسابات العمالء المدرجة في الحساب المحدد 
النخفاض القیمة، بما في ذلك كیفیة التعامل مع انخفاض القیمة غیر 
المحدد (أي العمالء الذین عانوا من حدث خسارة ولم یظھر أثره 

خر) والقدرة على حتى اآلن في شكل إخفاق في السداد أو أي مؤشر آ
التحمل.

وفي الحاالت التي تم فیھا تحدید انخفاض القیمة، فإننا فحصنا توقعات 
التدفقات النقدیة المستقبلیة التي أعدتھا اإلدارة لمساعدتھا في حساب 
انخفاض القیمة، على أساس العینة، وتحققنا من االفتراضات، وقارّنا 

ن ذلك متاحاً، وأعدنا تنفیذ التقدیرات مع األدلة الخارجیة حیثما كا
حساب انخفاض القیمة.

فحصنا عینة من التسھیالت االئتمانیة التي لم تحددھا اإلدارة على 
أنھا قد تتعرض النخفاض محتمل في القیمة ووضعنا تقییمنا حول ما 
إذا كان ذلك التحدید مناسباً بما في ذلك استخدام األدلة الخارجیة 

بلة المعنیة.المتعلقة باألطراف المقا
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كیفیة تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقیق الرئیسيأمر التدقیق الرئیسي

سنوات السابقة تعدیل عدم فاعلیة التحوط المحدد في ال

یبرم البنك عقود مقایضة أسعار الفائدة للتحوط لمخاطر أسعار 
الفائدة على القیمة العادلة الناتجة من محفظة السندات ذات األسعار 
الثابتة المصنفة كمتاحة للبیع. في السنوات السابقة، افترض البنك 
 أن التحوطات كانت فعالة على أساس تطابق الشروط الھامة ألداة
التحوط والبند المتحوط لھ، وتبعاً لذلك، لم یقم البنك بإجراء اختبار 

مفصل لفاعلیة التحوط.

خالل السنة الحالیة، قام البنك، بمساعدة خبیر مستقل، بإجراء 
اختبارات لفاعلیة التحوط لكافة عالقات التحوط لدیھ. وقد بّینت ھذه 

 اسبة التحوطاالختبارات أنھ بینما طابقت التحوطات معاییر مح
المطلوبة، كانت ھنالك خسائر متراكمة لعدم فاعلیة التحوط بقیمة 

ملیون درھم متعلقة بالسنوات السابقة لم یتم إدراجھا في بیان  ٣٢
الدخل. 

قامت اإلدارة بتصحیح األخطاء من خالل إعادة بیان المعلومات 
منتھیة في لالمالیة للسنة السابقة في البیانات المالیة الموحدة للسنة ا

من البیانات المالیة  ٣٢. یبین اإلیضاح رقم ٢٠١٦دیسمبر  ٣١
 ٣١الموحدة تفاصیل التعدیالت لتخفیض األرباح المحتجزة كما في 

وتسجیل الخسارة اإلضافیة في بیان الدخل الموحد  ٢٠١٤دیسمبر 
.  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١المقارن للسنة المنتھیة في 

تعقید واألحكام التي یتضمنھا اختبار ركزنا على ھذا األمر نظراً لل
فاعلیة التحوط ومتطلب إعادة بیان األرقام المقارنة للسنة السابقة 

إلدراج الخسائر الناتجة من عدم فاعلیة التحوط. 

قمنا بفحص إجراءات التحقق المستقل من األسعار لدى البنك 
وراجعنا معقولیتھا من خالل فحص المدخالت في نظام التسعیر 

لمستقل وإجراء مقارنة شاملة لتقاریر التقییم المستقل مع تقییمات ا
المشتقات المقدمة من قبل األطراف المقابلة. 

أعدنا إجراء اختبار فاعلیة التحوط لعینة من عالقات التحوط وراجعنا 
اختبار فاعلیة التحوط للعالقات المتبقیة على أساس مستقبلي 

ر اإلدارة الذي شارك في إجراء ورجعي. كما تأكدنا من كفاءة خبی
ھذا االختبار. 

اختبرنا االلتزام بمعاییر محاسبة التحوط بموجب المعیار المحاسبي 
وتحققنا من حساب وقید مدخالت محاسبة التحوط  ٣٩الدولي رقم 

ذات العالقة، بما في ذلك عدم الفاعلیة المتعلقة بالفترة الحالیة وكل 
من الفترات السابقة. 

ا ما إذا كانت إفصاحات المجموعة المدرجة في اإلیضاح رقم قّیمن
متوافقة بشكل مناسب مع متطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم  ٣٢
"السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة  -٨

واألخطاء". 
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.ع) ي المتحد (ش.متقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة البنك العرب
(تابع) 

المعلومات األخرى

ة دتتحمل اإلدارة المسؤولیة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى تقریر مجلس اإلدارة (ولكنھا ال تشمل البیانات المالیة الموح
وتقریر مدقق الحسابات حولھا)، الذي حصلنا علیھ قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات.

ا حول البیانات المالیة الموحدة ال یتطرق إلى المعلومات األخرى، وال نبدي أي استنتاج علیھا بأي صورة كانت. إن رأین

ا نوفیما یتعلق بتدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبیل ذلك فإن
علومات األخرى تتعارض بصورة جوھریة مع البیانات المالیة الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إلیھا أثناء ننظر في ما إذا كانت الم

التدقیق، أو ما إذا كانت تبدو أنھا تتضمن أخطاء جوھریة بصورة أو بأخرى. 

معلومات األخرى، فإننا ملزمون ببیان ھذه إلى وجود أخطاء جوھریة في ھذه ال -بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا بھ  -إذا توصلنا 
الحقائق في تقریرنا. ولیس لدینا ما ندرجھ في التقریر بھذا الشأن.

أمور أخرى

بواسطة مدقق حسابات آخر حیث أعرب  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١لقد تم تدقیق البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 
عن رأي تدقیقي غیر معدل.   ٢٠١٦ینایر  ٢٥في تقریره المؤرخ في 

مسؤولیات اإلدارة والقائمین على الحوكمة حول البیانات المالیة الموحدة 

بقاً ط إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وكذلك إعدادھا
، وعن تلك الرقابة الداخلیة التي ترى اإلدارة أنھا ٢٠١٥) لسنة ٢للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( لألحكام الساریة

ضروریة لكي تتمكن من إعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من أي أخطاء جوھریة، سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ.

ة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقییم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في عملھا التجاري واإلفصاح وعند إعداد البیانات المالیة الموحد
عن األمور المتعلقة بھذه االستمراریة، وكذا استخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة  -عند الضرورة  -

ا أي بدیل واقعي سوى القیام بذلك. المجموعة أو وقف أنشطتھا أو لم یكن لدیھ

یتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة.

مسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة

موحدة ككل خالیة من األخطاء الجوھریة، سواء كانت تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة ال
ناشئة عن احتیال أو خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یشمل رأینا. یعد التأكید المعقول مستوى عال من التأكید، ولكنھ لیس ضماناً 

جوھري إن وجد. یمكن أن تنشأ األخطاء من  على أن عملیة التدقیق المنفذة وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة ستكشف دائماً عن أي خطأ
دیة ااالحتیال أو الخطأ، وتعتبر جوھریة إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتص

التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه البیانات المالیة الموحدة.



٦

لمستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة البنك العربي المتحد (ش.م.ع) تقریر مدقق الحسابات ا
(تابع)

(تابع) مسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة

ال التدقیق. كما موفي إطار عملیة التدقیق المنفذة وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، فإننا نمارس التقدیر المھني ونتبع مبدأ الشك المھني طوال أع
أننا نلتزم بالتالي:

 تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ
ف عن أي طر عدم الكشإجراءات التدقیق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة توفر أساساً لرأینا. إن خ

أخطاء جوھریة ناتجة عن االحتیال یعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حیث قد ینطوي االحتیال على التواطؤ أو التزویر أو الحذف 
المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلیة.

م إجراءات تدقیق مالئمة للظروف، ولیس لغرض تكوین فھم حول ضوابط الرقابة الداخلیة المتعلقة بأعمال التدقیق من أجل تصمی
إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة. 

 .تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة وما یتعلق بھا من إفصاحات اإلدارة

سبي، واستناداً إلى أدلة التدقیق التي یتم الحصول علیھا تحدید ما إذا كان معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحا
ھناك عدم یقین مادي یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكاً كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا 

 مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیاناتتوصلنا إلى وجود عدم یقین مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقریر 
المالیة الموحدة، أو تعدیل رأینا إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. إن االستنتاجات التي نتوصل لھا تتوقف على أدلة التدقیق التي 

قف ستقبلیة قد تدفع المجموعة إلى التویتم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف الم
عن االستمرار كمنشأة عاملة. 

دة حتقییم العرض الشامل للبیانات المالیة الموحدة ونسقھا ومحتویاتھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت البیانات المالیة المو
لعادل.تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي یضمن العرض ا

 الحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة للكیانات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء رأي حول
البیانات المالیة الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجیھ أعمال التدقیق على المجموعة واإلشراف علیھا وأدائھا، ونظل مسؤولین دون 

عن رأینا حول التدقیق.  غیرنا

كما نتواصل مع القائمین على الحوكمة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بنطاق وتوقیت التدقیق المقررین ونتائج التدقیق الجوھریة، بما 
في ذلك أي أوجھ قصور مھمة نحددھا في الرقابة الداخلیة أثناء تدقیقنا. 

بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقیة المعمول بھا في شأن االستقاللیة، كما أننا نبلغھم بجمیع العالقات  نقدم أیضاً للقائمین على الحوكمة بیاناً 
وغیرھا من المسائل التي ُیعتقد إلى حد معقول أنھا قد تؤثر على استقاللیتنا، وسبل الحمایة منھا إن لزم األمر. 

ننا نحدد تلك األمور التي كانت لھا أھمیة قصوى أثناء التدقیق على البیانات المالیة ومن بین األمور المنقولة للقائمین على الحوكمة، فإ
شریعات تالموحدة للفترة الحالیة والتي تمثل بدورھا أمور التدقیق الرئیسیة، ثم ندرجھا في تقریر مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو ال

أن أمر ما ال ینبغي اإلفصاح عنھ في تقریرنا إذا كنا نتوقع إلى حد معقول  -االت نادرة للغایة في ح -اإلفصاح عنھ للرأي العام أو إذا قررنا 
بأن اإلفصاح عن ھذا األمر سوف یترك تداعیات سلبیة تفوق المزایا التي ستعود على الصالح العام من جراء ھذا اإلفصاح. 







البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

بیان الدخل الموحد
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٣٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٩

إیضاحات
٢٠١٦

ألف درھم
٢٠١٥

ألف درھم
(معدلة)

١٧٩٤٣٫٩٨٨١٫٢١٦٫٨٣٣إیرادات الفوائد
)٢٢٩٫٦١٣()٣١٠٫٣٧٨(١٨مصاریف الفوائد

──────────────
٦٣٣٫٦١٠٩٨٧٫٢٢٠صافي إیرادات الفوائد

١٩٨٣٫٨٧٠١٠٣٫٢٤٧صافي إیرادات الرسوم والعموالت
٢٠٦٨٫٢٧٥٧٥٫٩٤٧إیرادات الصرف األجنبي

٢١٧٥٫٦١٤٢٩٫٦٨٣إیرادات تشغیلیة أخرى
──────────────

٨٦١٫٣٦٩١٫١٩٦٫٠٩٧اإلیرادات التشغیلیة

)٨٨٧٫٧٩١()١٫٠١١٫٤٣٤(٧صافي خسائر انخفاض القیمة
──────────────

٣٠٨٫٣٠٦)١٥٠٫٠٦٥(صافي اإلیرادات/ (الخسائر) التشغیلیة

──────────────
)٢٨٠٫٩٦٩()٢٢٥٫٤٠٤(مصاریف منافع الموظفین

  )٣١٫٤٦٥()٣٤٫٣٥٠(االستھالك
)١٧٨٫٩٦٨()١١٢٫٨٧٢(٢٢مصاریف تشغیلیة أخرى

──────────────
)٤٩١٫٤٠٢()٣٧٢٫٦٢٦(مجموع المصاریف التشغیلیة

──────────────
)١٨٣٫٠٩٦()٥٢٢٫٦٩١(صافي خسارة السنة

══════════════
)٠٫١٣()٠٫٣٨(٢٣الخسارة للسھم (األساسیة والمخفضة بالدرھم اإلماراتي)

══════════════



المتحد (ش.م.ع)البنك العربي 

بیان الدخل الشامل اآلخر الموحد
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٣٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٠

٢٠١٦
ألف درھم

٢٠١٥
ألف درھم

(معدلة)

)١٨٣٫٠٩٦()٥٢٢٫٦٩١(صافي خسارة السنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود ُمعاد تصنیفھا أو قد یعاد تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل الموحد

)٤٥٫٦٧٣(٧٫٤٢٣صافي التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

٣٢٫٠٣٠١٩٫٦٤٩ُمعاد تصنیفھا إلى بیان الدخل الموحد-استثمارات متاحة للبیع 

──────────────
٢٦٫٠٢٤(٣٩٫٤٥٣(

──────────────
)٢٠٩٫١٢٠()٤٨٣٫٢٣٨(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

بیان التدفقات النقدیة الموحد
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.٣٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١١

إیضاحات
٢٠١٦

ألف درھم
٢٠١٥

ألف درھم
(معدلة)

األنشطة التشغیلیة 
)١٨٣٫٠٩٦()٥٢٢٫٦٩١(صافي خسارة السنة

تعدیالت لـ:
١٠٣٤٫٣٥٠٣١٫٤٦٥االستھالك

١٠١١٫٥٧٨١٫١٥٦خسارة من حذف ممتلكات ومعدات
٧١٫٠١١٫٤٣٤٨٨٧٫٧٩١صافي خسائر انخفاض القیمة

٢٥٫٩٥٩١٤٫١٨٩إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات
)٩٫٦٦٢()٣٩٫٩٢٩(صافي أرباح القیمة العادلة من استبعاد استثمارات

)١٫٠٨٩(٩٣٫٠٠٠صافي خسائر/ (أرباح) القیمة العادلة من استبعاد استثمار عقاري
────────────────

٥٢٣٫٧٠١٧٤٠٫٧٥٤ل العاملالربح التشغیلي قبل التغیرات في رأس الما
────────────────

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
١٫٢٩٤٫٧٣٣١٫٣٨١٫٤٨١قروض وسلفیات

٢٢٨٫٤٥٢)٩٧٫٢٣٥(أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مستحقة بعد ثالثة أشھر
)٩١٫٨٠٧()٣٣٫١٩٣(ثالثة أشھرمبالغ مستحقة من بنوك أخرى بعد 

)٢٠٫٩٢٠(٤٠٫٨٤٢  ٦  قروض ومعامالت مشتقةھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل
١٩٠٫٩٦٨)٢٩٫٢١٢(١١موجودات أخرى

٥١٩٫١٩٣)٢٣٫٤١٣(مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر
)١٫٩٤٣٫٢٥٤()١٫٢٣٧٫٠٢٨(١٣ودائع العمالء

)٢٣٢٫٠٥٦(١٥١٦٫١٩٦ت أخرىمطلوبا
────────────────

٤٥٥٫٣٩١٧٧٢٫٨١١صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
────────────────

األنشطة االستثماریة
)٢١١٫٢٢٤()٤٢٫٥٣٥(١٠شراء ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ

)٢٫٨٧٣٫٧٨٧()٥٫١٦٩٫١٩٨(شراء استثمارات
  ٤٫٤٩٢٫٢١٧٢٫٧٦٧٫٦٤٤متحصالت من استرداد / بیع استثمارات

٩٧٥٫٠٠٠١٥٫٨٨٣متحصالت من بیع استثمارات عقاریة
────────────────

)٣٠١٫٤٨٤()٦٤٤٫٥١٦(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
────────────────

األنشطة التمویلیة
٢٩٣٫٨٩٤)٧٨٩٫٥٤٤(١٤متحصالت من قروض متوسطة األجلصافي (سداد) / 

)١٠٫٨٠٠(-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
)١١٤٫٥٨٦(-١٦توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة

────────────────
١٦٨٫٥٠٨)٧٨٩٫٥٤٤(صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمویلیة

────────────────
٦٣٩٫٨٣٥)٩٧٨٫٦٦٩(لتغّیر في النقد وما في حكمھصافي ا

٢٫٦١٠٫١٤٦١٫٩٧٠٫٣١١ینایر١النقد وما في حكمھ كما في 
────────────────

١٫٦٣١٫٤٧٧٢٫٦١٠٫١٤٦دیسمبر٣١النقد وما في حكمھ كما في 
════════════════

ي بیان المركز المالي التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل:یشمل النقد وما في حكمھ المبالغ التالیة الواردة ف

١٫٦٤٧٫٩٦١٢٫٠٥٤٫٠٢٠نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي

٢١٦٫٠٠٨٧٠٧٫٦٦٩مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

)١٥١٫٥٤٣()٢٣٢٫٤٩٢(مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

────────────────

١٫٦٣١٫٤٧٧٢٫٦١٠٫١٤٦

════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.جزءاً ال٣٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

١٢

رأس المال
ألف درھم

احتیاطي
خاص

ألف درھم

احتیاطي
قانوني

ألف درھم
عاماحتیاطي

ألف درھم

إعادة احتیاطي
التقییم

ألف درھم

أرباح
محتجزة

ألف درھم

ت متراكمة تغیرا
القیمة العادلةي ف

ألف درھم
المجموع
ھمألف در

٢٫٩١١٫٦٦١)٦٦٫٨٩٣(  ٢٠١٥١٫١٤٥٫٨٦١٤١٢٫٦٥٩٤٩٥٫٢١٤٩٫٣١١٧٥٠٩١٤٫٧٥٩ینایر ١في 

)١٨٫٠٠٠(١٥٫١٤٧)٣٣٫١٤٧(-----)٣٢تعدیل بسبب أخطاء الفترة السابقة (إیضاح 

──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
٢٫٨٩٣٫٦٦١)٥١٫٧٤٦(١٫١٤٥٫٨٦١٤١٢٫٦٥٩٤٩٥٫٢١٤٩٫٣١١٧٥٠٨٨١٫٦١٢)٣٢إیضاح -(معدل ٢٠١٥ینایر ١في 

)١٨٣٫٠٩٦(-)١٨٣٫٠٩٦(-----خسارة السنة
)٢٦٫٠٢٤()٢٦٫٠٢٤(------الخسارة الشاملة األخرى للسنة

──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
)٢٠٩٫١٢٠()٢٦٫٠٢٤()١٨٣٫٠٩٦(-----مجموع الخسارة الشاملة للسنة

--٣٦)٣٦(----تحویل استھالك األرض والمباني
--)٢٢٩٫١٧٢(----٢٢٩٫١٧٢توزیعات أرباح غیر نقدیة

)١١٤٫٥٨٦(-)١١٤٫٥٨٦(-----توزیعات أرباح نقدیة
──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  

٢٫٥٦٩٫٩٥٥)٧٧٫٧٧٠(١٫٣٧٥٫٠٣٣٤١٢٫٦٥٩٤٩٥٫٢١٤٩٫٣١١٧١٤٣٥٤٫٧٩٤)٣٢إیضاح -(معدل ٢٠١٥دیسمبر ٣١ في
  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════

٢٫٥٦٩٫٩٥٥)٧٧٫٧٧٠(١٫٣٧٥٫٠٣٣٤١٢٫٦٥٩٤٩٥٫٢١٤٩٫٣١١٧١٤٣٥٤٫٧٩٤)٣٢إیضاح -(معدل ٢٠١٦ینایر ١في 
)٥٢٢٫٦٩١(-)٥٢٢٫٦٩١(-----خسارة السنة

٣٩٫٤٥٣٣٩٫٤٥٣------الدخل الشامل اآلخر للسنة
──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  

)٤٨٣٫٢٣٨(٣٩٫٤٥٣)٥٢٢٫٦٩١(-----مجموع الخسارة الشاملة للسنة
--٤١)٤١(  -  -  -  -  يتحویل استھالك األرض والمبان

──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  
٢٫٠٨٦٫٧١٧)٣٨٫٣١٧()١٦٧٫٨٥٦(٢٠١٦١٫٣٧٥٫٠٣٣٤١٢٫٦٥٩٤٩٥٫٢١٤٩٫٣١١٦٧٣دیسمبر ٣١في 

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



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١٣

التأسیس واألنشطة١

بموجب المرسوم الصادر عن صاحب ١٩٧٥العربي المتحد (ش.م.ع) ("البنك") كشركة مساھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة في إمارة الشارقة في عام تأّسس البنك 
١٩٨٤) لسنة ٨م (ة رقالسمو حاكم إمارة الشارقة، وتم تسجیل البنك كشركة مساھمة عامة وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحد

، الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة. ٢٥٠٢٢(وتعدیالتھ). یقع مكتب البنك المسجل في إمارة الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة، وعنوانھ ص. ب. 

فیة لمتحدة. إضافة إلى ذلك، یزاول البنك العملیات المصرإن نشاط البنك یتمثل في مزاولة األعمال البنكیة التجاریة من خالل مكاتبھ وفروعھ في دولة اإلمارات العربیة ا
اإلسالمیة من خالل أقسام الخدمات المصرفیة اإلسالمیة المتواجدة في فروع مختارة. 

استثمار في شركة تابعة

مایو ٣ستثمار ("الشركة التابعة") عملیاتھا في ، تم تأسیس شركة الصدارة لالستثمار كشركة استثمار من قبل البنك. بدأت شركة الصدارة لال٢٠١١نوفمبر ٢٨في 
المالیة الموحدة للبنك یاناتعند تقدیم رأس المال للشركة التابعة. تم تأسیس الشركة كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك وتم توحید النتائج المالیة بالكامل في الب٢٠١٢

التابعة معاً باسم "المجموعة".. یشار إلى البنك وشركتھ ٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة 

دیسمبر ٣١درھم (٣٠٠٫٠٠٠درھم للسھم الواحد بإجمالي قدره ٣٫٠٠٠سھم بقیمة ١٠٠یتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركة الصدارة لالستثمار من 
ة لصالحھا واالستثمار في مشاریع تجاریة وتقدیم خدمات االستشارات درھم). یتمثل النشاط الرئیسي للشركة التابعة في القیام باستثمارات مالی٢٠١٥:٣٠٠٫٠٠٠

االستثماریة.

أساس اإلعداد٢

بیان االمتثال

لقانون االتحادي اات العربیة المتحدة. دخللقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وأحكام القوانین النافذة في دولة اإلمار
وتخضع المجموعة ألحكامھ. ٢٠١٥("قانون الشركات التجاریة") حیز التنفیذ اعتباراً من األول من یولیو لعام ٢٠١٥) لسنة ٢لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

.٢٠١٧یونیو ٣٠الل الفترة االنتقالیة التي ُمددت لغایة وقد قامت المجموعة بتقییم ودراسة أحكام قانون الشركات التجاریة، وھي بصدد االمتثال ألحكامھ خ

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة

٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي بدأت في 

وھي كالتالي:٢٠١٦دیسمبر ٣١ة والتعدیالت التي أصبحت ساریة المفعول للسنة المنتھیة في ھناك بعض المعاییر الجدید

المعاییر الجدیدة والتعدیالت الھامة على المعاییر الساریة على المجموعة
تسري على الفترات السنویة 

التي تبدأ في أو بعد:
انات المالیة" (مبادرة اإلفصاح)، "عرض البی١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 

(بیان المركز المالي)  ٥٤توضح التعدیالت أنھ قد یكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة 
حیث یلزم فصل ھذه البنود عندما یكون ١(بیان الربح أو الخسارة) في المعیار المحاسبي الدولي رقم ٨٢والفقرة رقم 

ھم المركز أو األداء المالي للمنشأة.الھدف من ذلك ف

٢٠١٦ینایر ١

، ٣٨، "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١٦التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
"الموجودات غیر الملموسة"، بخصوص االستھالك واإلطفاء

یرادات تعتبر أساس غیر مالئم لقیاس استھالك المنافع االقتصادیة یوضح ھذا التعدیل أنھ من المفترض بوجھ عام أن اإل
المتضمنة في األصل غیر الملموس.

وال یتم دحض ھذا االفتراض إال في بعض الحاالت المعینة.

٢٠١٦ینایر ١



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

١٤

السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)٣

ابع)المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (ت

(تابع) ٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ في 

المعاییر الجدیدة والتعدیالت الھامة على المعاییر الساریة على المجموعة
تسري على الفترات 

السنویة التي تبدأ في أو 
بعد:

٢٠١٤التحسینات السنویة لعام 
، وتشمل تغییرات على ما ٢٠١٤-٢٠١٢مل ھذه التحسینات السنویة على تعدیل المعاییر لفترة التقاریر المالیة من تع

یلي:
 یتطلب التعدیل المتعلق بعقود الخدمات -، "األدوات المالیة: اإلفصاحات" ٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

ى طرف ثالث بموجب شروط تسمح للمتنازل بإیقاف تسجیل أنھ عندما تقوم المنشأة بتحویل أصل مالي إل
األصل، فعندئٍذ یجب اإلفصاح عن جمیع أنواع المشاركة المستمرة التي قد تظل المنشأة محتفظة بھا في 

الموجودات المحولة. 
 ات امیوضح التعدیل أنھ عند تحدید معدل الخصم اللتز-، "منافع الموظفین" ١٩المعیار المحاسبي الدولي رقم

منافع ما بعد الخدمة یتم التركیز على العملة المقومة بھا تلك االلتزامات ولیس البلد التي تنشأ فیھا.
 التقاریر المالیة المرحلیة"، بخصوص المعلومات المفصح عنھا في أي ٣٤المعیار المحاسبي الدولي رقم" ،

إلشارة في المعیار إلى عبارة "المعلومات موقع آخر في التقریر المالي المرحلي. یوضح التعدیل الغرض من ا
المفصح عنھا في أي موقع آخر في التقریر المالي المرحلي"، فضالً عن تعدیل آخر ینص على اإلشارة داخل 

البیانات المالیة المرحلیة عن موقع تلك المعلومات. ویطبق ھذا التعدیل بأثر رجعي.

٢٠١٦ینایر ١

التعدیالت والمعاییر المعدلة على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.لیس ھناك أي تأثیر جوھري لھذه 

نت ساریة للمرة ة كاال توجد أي معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تفسیرات صادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالی
والتي كان من الممكن أن یكون لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.٢٠١٦ر ینای١األولى على السنة المالیة التي بدأت في 

ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الصادرة لكن غیر الساریة على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ في 

ت الھامة على المعاییر الصادرة غیر الساریة وغیر المطبقة مبكراً المعاییر الجدیدة والتعدیال
تسري على الفترات 

السنویة التي تبدأ في أو 
بعد:

، "األدوات المالیة"٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
معیار المحاسبي الدولي محل معظم اإلرشادات المقررة ضمن ال٩تحل النسخة الكاملة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

بنموذج القیاس المختلط لكن یعمل على تبسیطھ ویحدد ثالث فئات رئیسیة لقیاس الموجودات ٩. یحتفظ المعیار رقم ٣٩رقم 
المالیة وھي: التكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة. یعتمد 

تصنیف على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة المتعلقة بالموجودات المالیة. كما أساس ال
یقتضي المعیار قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بطریقة القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع خیار 

الشامل اآلخر عند نشوئھا. وحالیاً ھناك طریقة جدیدة متوقعة نھائي بعرض التغیرات في القیمة العادلة ضمن الدخل
الحتساب الخسائر االئتمانیة لكي تحل محل طریقة انخفاض قیمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعیار المحاسبي 

ا االعتراف ما عد. وفیما یتعلق بالمطلوبات المالیة، فلم تطرأ أي تغییرات على طریقة التصنیف والقیاس ٣٩الدولي رقم 
بالتغیرات في مخاطر االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة. كما یخّفف المعیار من حدة متطلبات فعالیة التحوط باستبدال اختبارات فعالیة التحوط القیاسیة ویقتضي 

بین البند المتحوط وأداة التحوط، وفیما یخص "معدل التحوط" فیظل كالمعدل الذي تستخدمھ اإلدارة وجود عالقة اقتصادیة 
فعلیاً في أغراض إدارة المخاطر. ما یزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة أمراً مطلوباً ولكن تختلف ھذه الوثائق عن تلك التي 

.٣٩یجري إعدادھا بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

٢٠١٨ینایر ١



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

١٥

السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)٣

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة (تابع)

مبكر ولم یتم تطبیقھا بشكل٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الصادرة لكن غیر الساریة على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ في 
(تابع)

المعاییر الجدیدة والتعدیالت الھامة على المعاییر الصادرة غیر الساریة وغیر المطبقة مبكراً 
تسري على الفترات 

السنویة التي تبدأ في 
أو بعد:

، "بیان التدفقات النقدیة بشأن مبادرة اإلفصاح"٧التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
إفصاحا اضافیا لتمكین مستخدمي البیانات المالیة من تقییم التغیرات ٧ى المعیار المحاسبي الدولي رقم تقدم التعدیالت عل

في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمویلیة، وھذا یشمل تلك الناشئة من التدفقات النقدیة والتغیرات غیر النقدیة 
األرصدة االفتتاحیة والختامیة المدرجة في البیانات المالیة األخرى. وعادة ما یقتضي المتطلب الجدید إجراء تسویة بین

للمطلوبات الناشئة من األنشطة التمویلیة.

٢٠١٧ینایر ١

، "اإلیرادات من العقود مع العمالء".١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
، "اإلیرادات"، ١٨معیار المحاسبي الدولي رقم ، "عقود البناء"، وال١١یحل ھذا المعیار محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 

والتفسیرات ذات الصلة. یتم تسجیل اإلیرادات عندما یسیطر العمیل على سلعة أو خدمة، وبالتالي تكون لدیھ القدرة على 
١٥قم رتوجیھ استخدام السلعة أو الخدمة والحصول على فوائد منھا. إن المبدأ األساسي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة

ھو أن المنشأة تعترف باإلیرادات لبیان تحویل البضائع أو تقدیم الخدمات المتفق علیھا للعمالء مقابل مبلغاً من المال یعكس 
القیمة التي تتوقع المنشأة الحصول علیھا مقابل تلك السلع أو الخدمات. یشمل المعیار أیضاً مجموعة محكمة من متطلبات 

أن تدفع المنشأة إلى تزوید مستخدمي البیانات المالیة بمعلومات شاملة عن طبیعة وكمیة وتوقیت اإلفصاح التي من شأنھا 
ومدى عدم التیقن من اإلیرادات والتدفقات النقدیة الناشئة عن عقود المنشأة مع عمالئھا.

٢٠١٨ینایر ١

"عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
. بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم ١٧حل التوجیھات الحالیة في المعیار المحاسبي الدولي رقم یحل ھذا المعیار م

، على المستأجرین التمییز بین عقود اإلیجار التمویلي (المدرجة في المیزانیة العمومیة) وعقود اإلیجار التشغیلي (غیر ١٧
االعتراف ١٦ستأجرین بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم المدرجة في المیزانیة العمومیة). أما اآلن فیجب على الم

بالتزامات اإلیجار بما یعكس مدفوعات اإلیجار المستقبلیة و"حق استخدام األصل" لجمیع عقود اإلیجار تقریبا. كما أدرج 
ضة جار ذات الموجودات منخفمجلس معاییر المحاسبة الدولیة إعفاء اختیاریا لبعض عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلی

القیمة، إال أن ھذا اإلعفاء ال یمكن تطبیقھ إال بواسطة المستأجرین. وفیما یتعلق بالمؤجرین تبقى المعالجة المحاسبیة نفسھا 
تقریبا. ومع ذلك ونظرا لقیام مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بتحدیث التوجیھات بشأن تعریف عقد اإلیجار (وكذلك 

حول التجمیع والفصل بین العقود)، فسوف یتأثر المؤجرون أیضا بالمعیار الجدید. وعلى أقل تقدیر، فمن التوجیھات 
المتوقع أن یؤثر نموذج المحاسبة الجدید للمستأجرین على المفاوضات بین المؤجرین والمستأجرین. وبموجب المعیار 

قد ینقل الحق في السیطرة على استخدام أصل معین لفترة ، فإن العقد یعد، أو یتضمن، إیجارا إذا كان الع١٦الدولي رقم 
تأثیر جوھري على البیانات المالیة ١٦من الزمن مقابل تعویض ما. ال یتوقع أن یكون للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

الموحدة. 

٢٠١٩ینایر ١

الیة الموحدة"، والمعیار المحاسبي الدولي رقم ، "البیانات الم١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
، "االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة" بخصوص بیع الموجودات أو مشاركتھا بین مستثمر ٢٨

ما وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك
عند بیع ٢٨یار المحاسبي الدولي رقم والمع١٠تتناول ھذه التعدیالت التناقض بین المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

أو مشاركة الموجودات بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك. یتم إثبات مجمل الربح أو الخسارة عندما 
تنطوي المعاملة على نشاط تجاري، بینما یتم إثبات جزء من الربح أو الخسارة عندما تنطوي المعاملة على موجودات ال 

اً تجاریاً، حتى ولو كانت تلك الموجودات في شركة تابعة. ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت تأثیر جوھري تشكل نشاط
على البیانات المالیة الموحدة.

التاریخ لم یحدد بعد

یة للتقاریر ت لجنة تفسیرات المعاییر الدوللدى المجموعة خطط فعلیة لالمتثال للمعاییر الجدیدة المذكورة أعاله والتعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرا
. وتضطلع المجموعة حالیا ٢٠١٦ینایر ١المالیة التي قد تم إصدارھا ولكن لم تدخل حیز التطبیق حتى تاریخھ على السنة المالیة للمجموعة التي بدأت في 

بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتفسیرات على البیانات المالیة الموحدة. 

لدولیة اك معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرات صادرة عن لجنة تفسیرات المعاییرلیس ھنا
یتوقع أن یكون لھا تأثیر وكان ٢٠١٦ینایر ١للتقاریر المالیة قد تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا للمرة األولى على السنة المالیة للمجموعة التي بدأت في 

جوھري على المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة للمجموعة.
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أساس القیاس

:القیمة العادلةأعدت البیانات المالیة الموحدة بموجب مبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات والمطلوبات المالیة التالیة التي تم قیاسھا ب
أدوات مالیة مشتقة-
موجودات مالیة متاحة للبیع-
استثمارات عقاریة-

العملة الوظیفیة وعملة العرض

قریب بعة، وتم تإن البیانات المالیة الموحدة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة، وھي عملة العرض للمجموعة والعملة الوظیفیة للبنك وشركتھ التا
مبالغ إلى أقرب ألف درھم (ألف درھم) باستثناء ما یرد خالف ذلك.جمیع ال

أساس التوحید

(یشار إلیھما معاً باسم "المجموعة"). تم توحید الشركة ٢٠١٦دیسمبر ٣١تتضمن ھذه البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للبنك وشركتھ التابعة كما في 
لمالیة الموحدة:التابعة التالیة في ھذه البیانات ا

الرئیسیةاألنشطةالتأسیسبلدالنفعیةالملكیةالوضع القانونيسماال

استشاراتوخدماتاالستثمارات شارقة، اإلمارات العربیة المتحدةال  ٪١٠٠مسؤولیة محدودةشركة ذاتلالستثمارالصدارة شركة 
تثمار االس

تي تسیطر علیھا المجموعة. تسیطر المجموعة على شركة مستثمر فیھا عندما تكون معرضة لعوائد متغیرة الشركات التابعة ھي الشركات المستثمر فیھا ال
كة المستثمر فیھا.رأو تمتلك حقوقاً نتیجة مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا ویكون لدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على الش

لتابعة بالكامل اعتباراً من تاریخ االستحواذ أو التأسیس، وھو التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على حق السیطرة، على أن یستمر یتم توحید الشركات ا
سات المحاسبیة. نفس السیاامھذا التوحید حتى تاریخ فقدان السیطرة. یتم إعداد البیانات المالیة للشركات التابعة لنفس فترة التقریر الخاصة بالمنشأة األم باستخد

والمعامالت ةیتم تعدیل السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة بما یضمن اتساقھا مع السیاسات المطبقة من قبل المجموعة. إن جمیع األرصد
ل.واألرباح والخسائر غیر المحققة وتوزیعات األرباح الناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة یتم حذفھا بالكام

األدوات المالیة 

المركز المالي األداة المالیة ھي عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى. جمیع الموجودات والمطلوبات في بیان
دفوعة مقدماً ومخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین الموحد ھي أدوات مالیة باستثناء الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ والمبالغ الم

وحقوق الملكیة للمساھمین.

التصنیف

تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة عند االعتراف المبدئي في الفئات التالیة:

 تم اقتناؤه أساساً بغرض بیعھ خالل فترة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یتم تصنیف األصل المالي في ھذه الفئة إذا
قصیرة األجل أو تم تصنیفھ من قبل اإلدارة على ھذا النحو. تُصنف المشتقات أیضا كمحتفظ بھا للمتاجرة ما لم تكن مصنفة كتحوطات.

روض یر مدرجة في سوق نشطة. تنشأ القالقروض والسلفیات: تتكون ھذه الفئة من موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة وقابلة للتحدید وھي غ
والسلفیات عندما تقدم المجموعة األموال مباشرة إلى المقترض مع عدم وجود نیة للمتاجرة في الدین.

أ) قروض ة (بالمتاحة للبیع: االستثمارات المصنفة كمتاحة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة غیر المشتقة المصنفة كمتاحة للبیع أو غیر المصنفة بمثا
وسلفیات أو (ب) استثمارات ُمحتفظ بھا لحین استحقاقھا أو (ج) موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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االعتراف والقیاس األولي

والودائع في التاریخ الذي تنشأ فیھ. كما یتم مبدئیاً تسجیل كافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى تقوم المجموعة مبدئیاً بتسجیل القروض والسلفیات
في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي تصبح فیھ المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة الخاصة بھذه األدوات.

ة العادلة باإلضافة إلى تكالیف المعاملة المنسوبة مباشرة لعملیة االستحواذ أو اإلصدار وذلك بالنسبة یتم قیاس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئیاً بالقیم
للبنود التي لیست بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

مبادئ قیاس التكلفة المطفأة

، اس األصل أو االلتزام المالي عند التسجیل المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ األصليتتمثل التكلفة المطفأة ألي أصل أو التزام مالي في المبلغ الذي یتم بھ قی
في القیمة. العالوات انخفاضزائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألي فرق بین المبلغ المبدئي المسجل ومبلغ االستحقاق، ناقصاً أي

تكالیف المعاملة المبدئیة، مدرجة في القیمة الدفتریة لألداة ذات العالقة.والخصومات، بما في ذلك 

القیاس الالحق

ة أدناه.وبعد االعتراف المبدئي، فإن األدوات المالیة التي ستقاس بالقیمة العادلة تدَرج بالقیمة العادلة باستخدام مبادئ قیاس القیمة العادل

كلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ناقصاً خسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت.ُتقاس كافة الموجودات األخرى بالت

األرباح والخسائر من القیاس الالحق 

استثمارات سندات الدین

امل اآلخر، لكیة من خالل الدخل الشیتم تسجیل األرباح والخسائر الناشئة عن التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع مباشرة ضمن حقوق الم
ملكیة في حقوق اللحین إلغاء تسجیل الموجودات المالیة أو انخفاض قیمتھا، عندئذ یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقاً ضمن 

بیان الدخل الموحد. 

استثمارات أسھم

قیمة العادلة الستثمارات األسھم یتم االعتراف بھا في الدخل الشامل اآلخر، حتى یتم إلغاء االعتراف إن األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في ال
یتم االعتراف ملكیةبالموجودات المالیة أو تتعرض لالنخفاض في القیمة. وفي ھذا الوقت، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بھا سابقاً في حقوق ال

الموحد. ویستمر تسجیل توزیعات األرباح من ھذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإیرادات أخرى عندما یتقرر الحق في استالم بھا في بیان الدخل 
الدفعات. 

إلغاء التسجیل

افة ع قیام المجموعة بتحویل كُیـلغى االعتراف بالموجودات المالیة عند انقضاء الحقوق التعاقدیة في قبض التدفقات النقدیة من الموجودات أو تحویلھا م
  ا.مخاطر وعوائد الملكیة بشكٍل كامل. یتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغائھا أو انقضائھ

قیاس القیمة العادلة

في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس في القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ نظیر بیع أصل أو دفعھ نظیر تحویل التزام
خاطر عدم عكس مالسوق الرئیسیة أو، في حالة عدم توفر سوق رئیسیة، في السوق األكثر نفعاً للمجموعة في ذلك التاریخ. إن القیمة العادلة ألي التزام ت

الوفاء بھذا االلتزام.

لألداة، إن أمكن، باستخدام السعر المعلن في السوق النشطة لتلك األداة. تعتبر السوق سوقاً نشطة عندما تكون المعامالت تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة
المتعلقة باألصل أو االلتزام منتظمة ومالئمة من حیث الحجم لتحدید بیانات األسعار على أساس مستمر.

وعة حینھا بتحدید القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم التي تعمل على تحقیق االستفادة القصوى في حال عدم وجود سعر معلن في سوق نشطة، تقوم المجم
العوامل التي  كافةمن معطیات التقییم ذات الصلة الجدیرة بالمالحظة مع الحد من استخدام المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة. یتضمن أسلوب التقییم المختار 

شاركون في تحدید سعر المعاملة.یمكن أن یستخدمھا الم
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وض. إذا المقبممنوح أو إن أفضل دلیل على القیمة العادلة لألداة المالیة عند االعتراف المبدئي یتمثل عادًة في سعر المعاملة، أي القیمة العادلة للمقابل ال
عر معلن خالل سقررت المجموعة أن القیمة العادلة بتاریخ االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم یتوفر دلیل موضوعي على القیمة العادلة إما من

ة، یتم المستمدة من األسواق الجدیرة بالمالحظفي سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل أو استناداً إلى أي أسلوب من أسالیب التقییم التي ال تستخدم إال البیانات
جیل الفرق الحقاً في لة. ویتم تسمبدئیاً قیاس األداة المالیة بالقیمة العادلة، ویتم تعدیلھا لتأجیل الفرق بین القیمة العادلة بتاریخ االعتراف المبدئي وسعر المعام

ن لیس بعد التاریخ الذي یكون فیھ التقییم مدعوماً كلیًة ببیانات سوقیة جدیرة بالمالحظة أو األرباح أو الخسائر على أساس مالئم على مدى عمر األداة ولك
بعد تاریخ إغالق المعاملة.

رض ل بسعر العإذا كان لألصل أو االلتزام الذي تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب، تقوم المجموعة بقیاس الموجودات والمراكز طویلة األج
ا یتم قیاس المطلوبات والمراكز قصیرة األجل بسعر الطلب.بینم

مخاطر إن محفظة الموجودات والمطلوبات المالیة المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان المدارة من قبل المجموعة على أساس صافي التعرض إما ل
بیع مركز صافي طویل األجل (أو دفعھ لتحویل مركز صافي قصیر األجل) السوق أو لمخاطر االئتمان، یتم قیاسھا على أساس السعر الذي یمكن قبضھ من 

علقة بالخطر تألي تعرض لمخاطر محددة. یتم إجراء تلك التسویات التي تتم على مستوى المحفظة لكل بند من الموجودات والمطلوبات على أساس التسویة الم
وذلك لكل أداة من األدوات المشمولة بالمحفظة.

وعة باالعتراف بالتحویالت بین مستویات قیاس القیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي یظھر فیھا التغییر.تقوم المجم

مبالغ مستحقة من البنوك

قصاً مخصص ة الفعلي، ناتدرج المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائد
االنخفاض في القیمة، إن وجد.

النقد وما في حكمھ

مركزي صرف الیتكون النقد وما في حكمھ المشار إلیھ في بیان التدفقات النقدیة الموحد من النقد من الصندوق والحسابات الجاریة غیر المقیدة لدى الم
اقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل والمبالغ المستحقة من (إلى) البنوك عند الطلب أو التي تبلغ فترات والودائع لدى المصرف المركزي التي تبلغ فترات استحق

استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل.

ضمانات مالیة

لبیانات ت المالیة مبدئیاً في اتقوم المجموعة خالل سیاق العمل االعتیادي بمنح ضمانات مالیة تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت. تحتسب الكفاال
موجب المجموعة بالمالیة الموحدة بالقیمة العادلة مع إدراج قیمة العالوة المقبوضة ضمن بند "مطلوبات أخرى". وعقب االعتراف المبدئي، یتم قیاس التزام

نتیجة للكفالة، أیھما أعلى.كل كفالة بالعالوة المطفأة أو أفضل تقدیر للمصاریف المطلوبة لتسویة أي التزام مالي ینشأ

المقبوضة ج األقساطأي زیادة في االلتزامات المتعلقة بالضمانات المالیة یتم إدراجھا في بیان الدخل الموحد ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانیة". تم إدرا
مدى فترة الضمان.في بیان الدخل الموحد ضمن "صافي إیرادات الرسوم والعموالت" على أساس القسط الثابت على 

مشتقات

في صرف د الخیاراتتبرم المجموعة عقود األدوات المشتقة، بما في ذلك العقود اآلجلة والعقود المستقبلیة واتفاقیات المعدالت اآلجلة وعقود المقایضة وعقو
ادي إلى القیمة العادلة لألداة المشتقة عند التسجیل المبدئي. العمالت األجنبیة ومعدل الفائدة وأسواق رأس المال. یشیر سعر المعاملة في سیاق العمل االعتی

ة) ضمن الموجودات ر المحققوالحقاً للتسجیل المبدئي، یتم بیان األدوات المالیة المشتقة بالقیم العادلة. تدرج المشتقات ذات القیم السوقیة الموجبة (األرباح غی
لسالبة (الخسائر غیر المحققة) ضمن المطلوبات األخرى في بیان المركز المالي. التغیرات في القیمة األخرى، بینما تدرج المشتقات ذات القیم السوقیة ا

موحد.لدخل الالعادلة للمشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة أو مقاصة مراكز المتاجرة األخرى مدرجة في اإلیرادات (المصاریف) التشغیلیة األخرى في بیان ا
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مشتقات (تابع)

استراتیجیة ف وعند التصنیف األولي للتحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العالقة بین أداة (أدوات) التحوط وبند (بنود) التحوط بشكل رسمي، بما في ذلك أھدا
فعالیة عالقة التحوط. تقوم المجموعة بإجراء تقییم، عند بدایة عالقة التحوط وبصورة إدارة المخاطر لتنفیذ التحوط إلى جانب الطریقة التي ستستخدم لتقییم 

قات عادلة أو التدفمستمرة، لتحدید ما إذا كان من المتوقع أن تكون أداة (أدوات) التحوط ذات "فاعلیة عالیة" في مقاصة التغیرات التي تطرأ على القیمة ال
  . ٪١٢٥إلى  ٪٨٠لمتحوطة) خالل الفترة التي یتم فیھا تحدید التحوط، وما إذا كانت النتائج الفعلیة لكل تحوط تتراوح ما بین النقدیة للبند المتحوط (أو البنود ا

التحوط یتم مخاطرا یتعلق بإن التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة المحددة والمؤھلة كتحوط للقیمة العادلة التي یتضح أنھا عالیة الفعالیة فیم
كون وطة التي تإدراجھا في اإلیرادات / (المصاریف) التشغیلیة األخرى إضافة إلى التغیرات المقابلة في القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المتح

منسوبة للمخاطر المتحوطة.

ستفادة منھا أو أنھا لم تعد مؤھلة لمحاسبة التحوط. عند اإلیقاف، وفي یتوقف تنفیذ محاسبة التحوط عندما تنتھي أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھاؤھا أو اال
الموحد على مدار ان الدخلحالة تحوطات القیمة العادلة لألدوات لمالیة المحملة بالفائدة، یتم إطفاء أي تعدیالت للقیمة الدفتریة المتعلقة بمخاطر التحوط في بی

الفترة المتبقیة لالستحقاق. 

ت المشتقات وبالرغم من توفیرھا لتحوطات اقتصادیة فعالة ضمن إدارة موجودات والتزامات المجموعة ومراكز إدارة المخاطر، ال تتأھل بعض معامال
أرباح، لذلك، یتم احتسابھا كمشتقات محتفظ بھا للمتاجرة ویتم التقریر عن ٣٩لمحاسبة التحوط بموجب القواعد المحددة في المعیار المحاسبي الدولي رقم 

وخسائر القیمة العادلة ذات العالقة في اإلیرادات (المصاریف) التشغیلیة األخرى.

صلة عندما ال نفقد یتم دمج المشتقات في الترتیبات التعاقدیة األخرى (العقد األساسي). تعامل المشتقات الضمنیة في األدوات المالیة األخرى كمشتقات م
ذات عالقة وثیقة بتلك الخاصة بالعقد األساسي وال یتم تحمیل العقد األساسي بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل تكون الخصائص االقتصادیة والمخاطر 

الموحد. یتم قیاس ھذه المشتقات الضمنیة بالقیمة العادلة مع التغیرات في القیمة العادلة المدرجة في بیان الدخل الموحد. 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

اض یة لالنخفتقوم المجموعة بتاریخ كل بیان مركز مالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المال
ل حدة وھي أن یتوفر دلیفي القیمة. ال ُیعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة قد تعّرض أو تعّرضت لالنخفاض في القیمة إال في حالة وا

أو (موضوعي على وقوع االنخفاض في القیمة نتیجة لحدٍث واحد أو أكثر یحصل بعد التسجیل األولي لألصل (تكبد "حدث خسارة") ویكون لذلك الحدث
ن تقدیره على نحٍو موثوق بھ.األحداث) أثٌر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة بشكٍل یمك

إن المعاییر التي یستخدمھا البنك في تحدید مدى توفر الدلیل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القیمة تشمل ما یلي:

.العجز عن سداد دفعات العقد األصلیة أو الفائدة المستحقة علیھا
.مواجھة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدیة
شروط القروض.خرق تعھدات أو
.المباشرة في إجراءات إشھار اإلفالس
.تراجع المركز التنافسي للمقترض
 .التراجع في قیمة الضمانات
 .انخفاض التصنیف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار
إھمال/ عدم وجود المقترضین

) موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة١(

ات المدرجة بالتكلفة المطفأة (كالمبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلفیات والمبالغ المدفوعة مقدماً للعمالء باإلضافة إلى فیما یتعلق بالموجود
ودات الموجاالستثمارات المحتفظ بھا لحین االستحقاق)، تقوم المجموعة أوالً بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود انخفاض فردي في قیمة 

لمجموعة عدم وجود المالیة ذات األھمیة الفردیة، وكذلك ما إذا كان ھناك انخفاض جماعي في قیمة الموجودات المالیة غیر ذات األھمیة الفردیة. إذا قررت ا
ات الخصائص دلیل موضوعي على حدوث االنخفاض في قیمة أصل مالي مقّیم بصورة فردیة، یتم إدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالیة ذ
ري االنخفاض حالمماثلة من حیث مخاطر االئتمان ویتم تقییمھا بشكٍل جماعي لتحري االنخفاض في القیمة. إن الموجودات التي یتم تقییمھا بشكٍل فردي لت

النخفاض في القیمة.في القیمة والتي تم أو ال یزال االعتراف بخسارة انخفاض القیمة لھا جاریاً، ال یتم إدراجھا في التقییم الجماعي ل
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االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تابع)

) موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة (تابع)١(

ة على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تكبد خسارة عن انخفاض القیمة، یتم قیاس مبلغ الخسار
یة لألصل من خالل استخدام رللتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة المتوقعة التي لم یتم تكبدھا). ویتم تخفیض القیمة الدفت

ل الموحد. یستمر استحقاق إیرادات الفوائد على القیمة الدفتریة التي تم تخفیضھا وتستحق باستخدام حساب مخصص ویتم تسجیل مبلغ الخسارة في بیان الدخ
ُتحذف القروض مع المخصص المتعلق بھا عندما ال یتوفر أي احتمال واقعي باستردادھا في المستقبل، وتكون جمیع .معدل الفائدة المعدل/ المعاد جدولتھ

حویلھا إلى المجموعة. وفي حال ارتفعت أو انخفضت خسارة انخفاض القیمة المقدرة في أي سنة الحقة بسبب حدث یقع بعد الضمانات قد تم تحقیقھا أو ت
مشطوبة  غحدوث انخفاض القیمة، تتم زیادة خسارة انخفاض القیمة المسجلة سابقا أو تخفیضھا عن طریق تعدیل حساب المخصص. وإذا تم استرداد أي مبال

م تسجیل المبالغ المستردة في "مخصص الخسائر االئتمانیة".في وقت الحق، یت

ال بمعدل فائدة حمیتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة على أساس معدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي. وإذا كان القرض م
القیمة ھو معدل الفائدة الفعلي الحالي. إن احتساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة متغیر، یكون معدل الخصم المستخدم في قیاس خسارة االنخفاض في 

ھ، سواء كان أو لم عالمستقبلیة المقدرة للموجودات المالیة المرھونة یعكس التدفقات النقدیة التي قد تنتج عن إغالق الرھن ناقصاً تكالیف الحصول علیھ وبی
یكن من المرّجح إغالق الرھن.

من ضغراض التقییم الجماعي لالنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات المالیة على أساس نظام التصنیف االئتماني الداخلي للمجموعة الذي یتوأل
خصائص مخاطر االئتمان مثل نوع األصل والقطاع والموقع الجغرافي ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد والعوامل األخرى ذات الصلة.

تجربة الخسارة ستقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة لمجموعة من الموجودات المالیة التي یتم تقییمھا بصورة جماعیة لتحري االنخفاض في قیمتھا على أسایتم 
الیة الجدیرة اس البیانات الحالتاریخیة بالنسبة للموجودات ذات الخصائص المماثلة لمخاطر االئتمان للمجموعة. یتم تعدیل تجربة الخسارة التاریخیة على أس

تي ال وجود لھا یة البالمالحظة لبیان آثار الظروف الحالیة التي بنیت على أساسھا تجربة الخسارة التاریخیة، وأیضاً إلزالة آثار الظروف في الفترة التاریخ
سنة  ع التغیرات في البیانات ذات الصلة الجدیرة بالمالحظة منفي الوقت الراھن. إن تقدیرات التغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة تتوافق مباشرة م

جم مجموعة وحألخرى (مثل التغیرات في معدالت البطالة أو أسعار العقارات أو أسعار السلع وحالة السداد أو أي عوامل أخرى تدل على تكبد خسائر في ال
دمة في تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة، وذلك للحد من أي فروق بین تقدیرات الخسائرتلك الخسائر). ویتم بانتظام مراجعة المنھجیة واالفتراضات المستخ

وتجربة الخسارة الفعلیة.

) استثمارات مالیة متاحة للبیع ٢(

ار أو مجموعة تعّرض االستثمبالنسبة لالستثمارات المالیة المتاحة للبیع، تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على 
االستثمارات لالنخفاض في القیمة.

مار لما دون ثفي حالة استثمارات حقوق الملكیة المصنفة كمتاحة للبیع، قد یتضمن الدلیل الموضوعي انخفاضا كبیرا أو مستمرا في القیمة العادلة لالست
ھا القیمة ة لالستثمار، بینما یتم تقییم االنخفاض "المستمر" على أساس الفترة التي كانت فیتكلفتھ. یتم تقییم االنخفاض "الكبیر" على أساس التكلفة األصلی

راء التي تقاس على أساس الفرق بین تكلفة الش-العادلة أقل من التكلفة األصلیة. وعندما یتوفر دلیل على حدوث انخفاض القیمة، فإن الخسارة المتراكمة 
یتم حذفھا من الدخل الشامل اآلخر -أي خسارة انخفاض في قیمة االستثمار المعترف بھا سابقا في بیان الدخل الموحد والقیمة العادلة الحالیة، ناقصا

ادات في یوتسجیلھا في بیان الدخل الموحد. وال یتم عكس خسائر االنخفاض في قیمة استثمارات حقوق الملكیة من خالل بیان الدخل الموحد. وتدرج الز
بعد انخفاض القیمة في الدخل الشامل اآلخر مباشرة.القیمة العادلة

لمدرجة بالتكلفة اأما في حالة أدوات الدین المصنفة كاستثمارات متاحة للبیع، یستند تقییم انخفاض القیمة على نفس المعاییر المطبقة للموجودات المالیة 
المتراكمة التي یتم قیاسھا بوصفھا الفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة، المطفأة. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل النخفاض القیمة یمثل الخسائر 

ناقصا أي انخفاض في قیمة االستثمار المعترف بھا سابقا في بیان الدخل الموحد.

لمستقبلیة لغرض المستخدم لخصم التدفقات النقدیة ایستمر استحقاق إیرادات الفائدة بناًء على القیمة الدفتریة لألصل التي تم تخفیضھا بتطبیق معدل الفائدة
، وكان ت الدینقیاس خسارة االنخفاض في القیمة. یتم تسجیل إیرادات الفائدة كجزء من إیرادات التمویل. وإذا زادت في سنة الحقة القیمة العادلة لسندا

االنخفاض في القیمة ضمن بیان الدخل الموحد، فإنھ یتم عكس خسارة االنخفاض باإلمكان ربط ھذه الزیادة موضوعیاً بحدث یقع بعد أن تم االعتراف بخسارة 
في القیمة من خالل بیان الدخل الموحد.



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٢١

السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)٣

األدوات المالیة (تابع)

القروض المعاد جدولتھا 

ن استحواذ الضمان. وقد یتضمن ذلك تمدید ترتیبات السداد واالتفاق على شروط جدیدة للقرض. حیثما أمكن، تسعى المجموعة إلعادة ھیكلة القروض بدالً م
معاییر وأن فة الما أن تتم إعادة التفاوض على الشروط، ال یعتبر القرض متأخر السداد. تقوم اإلدارة بإعادة جدولة القروض بشكل مستمر لضمان الوفاء بكا

ستمر القروض في الخضوع لتقییم فردي وجماعي لالنخفاض في القیمة المحسوب باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي السداد المستقبلي مرجح الحصول. ت
للقرض.

حذف 

ن تقوم المجموعة بشطب قرض ما أو أصل مالي آخر (وما یتعلق بھ من مخصصات خسائر انخفاض القیمة) عندما تحدد وحدة االئتمان في المجموعة أ
لموجودات المالیة األخرى غیر قابلة للتحصیل بشكل جزئي أو كلي. یتم تحدید ذلك بعد األخذ باالعتبار معلومات منھا التدھور الكبیر في القروض أو ا

طب تم شمات. یالمركز المالي للمقترض أو المصدر ما یؤدي إلى عدم قدرتھ على دفع التزاماتھ كاملة، أو عدم كفایة عوائد الضمانات لسداد جمیع االلتزا
الموجودات مقابل المخصصات وصوالً إلى المبلغ الذي یعتبر غیر قابالً للتحصیل.

لمشطوبة. بات اإال أن المجموعة تحتفظ بكامل حقھا القانوني بالمطالبة وقد تستمر في جھودھا السترداد المبلغ بما في ذلك الدعاوى القضائیة على الحسا

ویة الدیونالموجودات المستحوذ علیھا مقابل تس

ھا وذ علیفي حاالت معینة، تقوم المجموعة بإغالق المعامالت من خالل االستحواذ على الموجودات مقابل تسویة الدیون. یتم تسجیل الموجودات المستح
جیل ھذه الموجودات یخ المقایضة. ویتم تسبقیمھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو بالقیمة الدفتریة للقرض (صافیة من خسائر انخفاض القیمة)، أیھما أقل، في تار

سداد وفي "الموجودات األخرى". تنص سیاسة المجموعة على استبعاد الموجودات المعاد تملكھا بطریقة منظمة. وتستخدم عائدات االستبعاد في خفض أ
ري.المطالبات القائمة. وعموما ال تشغل المجموعة العقارات المعاد تملكھا بغرض االستخدام التجا

تسجیل اإلیرادات

فوائد على أساس یف البالنسبة لجمیع األدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة للدین المصنفة كمتاحة للبیع، یتم تسجیل إیرادات أو مصار
رة على مدار العمر المتوقع لألداة المالیة أو فترة أقصر، معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقد

ة ویشمل أي اة المالیعند االقتضاء، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. یأخذ ھذا الحساب في االعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألد
ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة. یتم تعدیل القیمة رسوم أو تكالیف إضافیة تنسب مباشرة إلى األداة وتشكل جزءا 

أساس معدل  ة علىالدفتریة لألصل أو االلتزام المالي عندما تقوم المجموعة بتعدیل تقدیراتھا للمدفوعات أو المقبوضات. وُتحتسب القیمة الدفتریة المعدل
التغیر في القیمة الدفتریة ضمن إیرادات أو مصاریف الفوائد.الفائدة الفعلي األصلي وُیدرج 

لخدمات وم اُتستحق الرسوم المكتسبة من الخدمات المقدمة على مدى أي فترة زمنیة خالل تلك الفترة. تتضمن ھذه الرسوم إیرادات العموالت والحفظ ورس
االستشاریة اإلداریة األخرى. 

األخرى عند اكتسابھا أو تكبدھا. تحتسب اإلیرادات من توزیعات األرباح عندما یتقرر الحق في قبض الدفعات.یتم إدراج مصاریف وإیرادات الرسوم

استثمارات عقاریة

ثماري الموجود ار االستالجزء المستبدل للعقیتم قیاس االستثمارات العقاریة مبدئیاً بسعر التكلفة، بما في ذلك تكالیف المعاملة. وتتضمن القیمة الدفتریة تكلفة 
درج االستثمارات العقاریة تفي وقت تكبد التكلفة إن تم الوفاء بمعاییر االعتراف وتستثني تكالیف الصیانة الیومیة للعقار االستثماري. والحقاً لالعتراف المبدئي 

ة في عن التغیرات في القیم العادلة لالستثمارات العقاریبالقیمة العادلة التي تعكس ظروف السوق كما في تاریخ التقریر. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة 
نموذج التقییم الموصي یقبیان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فیھا. یتم تقییم القیم العادلة، سنویاً على األقل، من قبل مقیّم مستقل خارجي معترف بھ بتطب

بھ من قبل مجلس معاییر التقییم الدولیة. 

یة دستثمارات العقاریة عند استبعادھا أو عند سحب االستثمار العقاري نھائیاً من االستخدام بحیث یكون من غیر المتوقع تحقیق فوائد اقتصایلغى تسجیل اال
سجیل.تلمستقبلیة من استبعادھا. ویدرج الفرق بین صافي عائدات االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل في بیان الدخل الموحد على مدى فترة إلغاء ا
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ممتلكات ومعدات

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

تھالك على أساس القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات وذلك على النحو التالي:ُیحتسب االس

  سنة ٢٥أكثر من مبانٍ 
سنوات ٥أكثر من مركبات

سنوات٨إلى ٣أكثر من أثاث وتجھیزات ومعدات
  سنة ١٢أكثر من تحسینات على عقار مستأجر

ستھالك واألعمار االنتاجیة والقیم المتبقیة بتاریخ كل تقریر مع تعدیلھا عند الضرورة.یعاد تقییم طرق حساب اال

ترداد القیمة یة استتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات لتحري االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكان
وعندما تكون القیمة الدفتریة أعلى من القیمة الممكن استردادھا، یتم تخفیض القیمة الدفتریة لتلك األصول إلى القیمة الممكن الدفتریة، وإذا وجد ذلك المؤشر،

استردادھا، وھي القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة المستخدمة، أیھما أعلى. 

أو عندما ال یكون من المتوقع وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھا أو استبعادھا. یتم إدراج یُلغى االعتراف ببنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد
"اإلیرادات  نأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل (المحتسبة على أساس الفرق بین صافي عوائد االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) ضم

ان الدخل الموحد في السنة الي یتم فیھا إلغاء االعتراف باألصل.التشغیلیة األخرى" في بی

مخصصات

ف تسویة یُتحتسب المخصصات عندما یترتب على المجموعة التزام حالي (قانوني أو ضمني) نتیجة لحدٍث سابق ویكون من الُمرّجح ومن الممكن قیاس تكال
أي مخصص في بیان الدخل الموحد بعد تنزیل أي تعویضات.االلتزام بشكٍل موثوق بھ. یتم عرض المصاریف المرتبطة ب

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

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

العربیة دولة اإلماراتبیان المركز المالي. تدفع المجموعة مساھماتھا المتعلقة بالموطنین اإلماراتیین بموجب قانون معاشات التقاعد والتأمینات االجتماعیة ل
ال یوجد أي التزام إضافي.المتحدة و

العمالت األجنبیة

مالت األجنبیة بالع یتم إدراج المعامالت بالعملة األجنبیة بأسعار الصرف السائدة بتواریخ تقییم المعامالت. كما یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة
ومیة. ویتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة في بیان الدخل الموحد.إلى الدرھم اإلماراتي بمتوسط سعر الصرف السائد بتاریخ المیزانیة العم

تقاریر القطاعات

تقاریر قطاعات المجموعة مبنیة على القطاعات التشغیلیة التالیة: الخدمات المصرفیة لألفراد والخدمات المصرفیة للشركات وأخرى.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

موعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات النخفاض في قیمتھا. وفي حالة وجود مثل ھذا تقوم المج
اد في الستردة لالمؤشر، أو عندما یستدعي األمر فحص انخفاض القیمة سنویا، تقدر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قیمة األصل القابل

دة المولدة للنقد صل أو الوحالقیمة العادلة لألصل أو وحدة تولید النقد ناقصا تكالیف البیع أو القیمة من االستخدام، أیھما أعلى. عندما تزید القیمة الدفتریة لأل
ابلة لالسترداد.على قیمتھا القابلة لالسترداد، یكون األصل قد تعرض النخفاض في قیمتھ ویتم تخفیض قیمتھ إلى القیمة الق

ییمات السوق الحالیة قوألغراض تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدالت خصم تعكس ت
ذه الحسابات ستخدم طریقة تقییم مناسبة.  ویتم التحقق من ھللقیمة الوقتیة للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع، تُ 

باستخدام مضاعفات التقییم أو غیرھا من مؤشرات القیمة العادلة المتاحة.
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة (تابع)

تحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل على أن خسائر انخفاض القیمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو انخفضت قیمتھا. فإذا یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر ل
 إذا كان سابقا إالوجد مثل ھذا الدلیل، تقدر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة تولید النقد. وال یتم عكس خسارة انخفاض القیمة المسجلة

تزید تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ تسجیل آخر خسارة انخفاض في القیمة. ویكون العكس محدودا بحیث الھناك
َرج أي خسارة و لم تدالقیمة الدفتریة لألصل على القیمة القابلة لالسترداد، أو على القیمة الدفتریة التي كان یمكن تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما ل

ل ھذا العكس في بیان الدخل الموحد. انخفاض في قیمة األصل خالل السنوات السابقة. ویسجَّ

محاسبة تاریخ التسویة والمتاجرة

إلى الطرف المقابل. وداتیتم تسجیل كافة مشتریات ومبیعات الموجودات المالیة التي تتم "بالطرق االعتیادیة" في تاریخ التسویة، أي في تاریخ تسلیم الموج
جودات خالل وإن مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتم بالطرق االعتیادیة ھي مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تقتضي تسلیم الم

إطار زمني تحدده عموماً القوانین أو القواعد المتعارف علیھا في السوق.

موجودات برسم األمانة

بیانات ھذه اللموجودات المحتفظ بھا برسم األمانة أو بصفة ائتمانیة ال یتم التعامل معھا على أنھا موجودات خاصة بالمجموعة، وبالتالي لم تدرج ضمن إن ا
المالیة الموحدة.

المقاصة

سبة توفر حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي فقط في حالة
فاقیات تویكون ھناك نیة لدى المجموعة للتسویة على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت. وعموما ال ینطبق ذلك على ا

ن المركز المالي.التسویة الرئیسیة حیث تدرج الموجودات والمطلوبات بقیمتھا اإلجمالیة في بیا

توزیعات أرباح األسھم العادیة

عات األرباح توزییتم إدراج توزیعات األرباح عن األسھم العادیة كالتزام وتخصم من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا من قبل المساھمین في البنك. تخصم 
دیر البنك. یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح للسنة التي تتم الموافقة علیھا بعد المرحلیة من حقوق الملكیة عند اإلعالن عنھا وعندما ال تعود خاضعة لتق

تاریخ بیان المركز المالي كحدث وقع بعد تاریخ بیان المركز المالي.

أوراق القبول
اماً غیر . تصبح األداة بعد القبول التزتنشأ أوراق القبول عندما یترتب على البنك التزام بسداد دفعات مقابل سندات یتم سحبھا بموجب خطابات االئتمان

لتعویض من امشروط لدى البنك، وبالتالي یتم تسجیلھا ضمن المطلوبات المالیة في بیان المركز المالي الموحد. ومع ذلك، لكل قبول حق تعاقدي مقابل ب
العمیل ویتم تسجیلھ ضمن الموجودات المالیة.

منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة

الرقابة الشرعیة. ةضافة إلى المنتجات المصرفیة التقلیدیة، تقدم المجموعة لعمالئھا منتجات مصرفیة معینة ال تحمل فائدة وتتم الموافقة علیھا من قبل ھیئباإل

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

المرابحة:

جموعة) مالبائع (الإن الذمم المدینة للمرابحة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة غیر مدرجة في سوٍق نشطة. المرابحة ھي معاملة بیع یقوم فیھا
لواقع بیع األصل ابتحدید التكلفة الفعلیة لألصل المنوي بیعھ بوضوح للعمیل وتبیعھ للعمیل على أساس التكلفة مضافاً إلیھا ھامش الربح (الربح). وھي في 

مقابل الربح وتتم عادة على أساس سداد مؤجل.

دة عقد المرابحة، باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي.ُتحتسب اإلیرادات من تمویل المرابحة على أساس متناسب زمنیاً خالل م
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منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة (تابع)

اإلجارة:

ددة. یتم تحدید مدة اإلیجار، باإلضافة تتضمن اإلجارة عقداً تقوم بموجبھ المجموعة بشراء ومن ثم تأجیر بند لعمیل مقابل إیجار محدد على مدار فترة مح
إلى أساس اإلیجار، واالتفاق علیھما مسبقاً. تستحوذ المجموعة على الملكیة النفعیة للعقار لتأجیر حق االنتفاع للعمیل.

الفعلي.ُتـحتسب اإلیرادات من تمویل اإلجارة على أساٍس متناسب زمنیاً على مدى فترة اإلیجار، باستخدام طریقة معدل الربح

القرض

الشروط القرض ھو تحویل لملكیة ثروة ملموسة (مال) من عمیل إلى المجموعة ویلزم المجموعة بإعادة ثروة مساویة (مال) للعمیل عند الطلب أو وفق 
فھوم القرض وھو مبلغ خاٍل منالمتفق علیھا مما یعني أن أصل القرض مستحق الدفع عند الطلب. یستند الحساب الجاري اإلسالمي المقدم للعمالء على م

الربح مستلم من العمیل للمجموعة ال یستحق علیھ أي ربح أو أي نوع آخر من العوائد.

الوكالة

ن أموالھ في ة متتضمن الوكالة اتفاقیة مبنیة على مفھوم الوكالة باالستثمار تصبح بموجبھا المجموعة وكیل االستثمار (الوكیل) لعمیلھا (الموكل) لودیع
ن خالل االستثمار لعمیل محساب استثمار الوكالة لیتم استثمارھا في أدوات استثماریة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. یتم استخدام األموال لتولید الربح ل

عة اإلسالمیة.في تسھیالت تمویل إسالمي لعمالء المجموعة اآلخرین أو االستثمار في أدوات استثماریة أخرى متوافقة مع أحكام الشری

ت المتولدة ز اإلیرادایتم دفع اإلیرادات المتولدة من أنشطة االستثمار والتمویل للعمالء وتدرج المجموعة اإلیرادات على شكل رسوم وكالة ثابتة. عندما تتجاو
معدل الربح المتوقع، تدرج المجموعة اإلیرادات على شكل أتعاب أداء. 

مة أحكام وتقدیرات اإلدارة الھا٤

یق السیاسات على تطبإن إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر 
دیرات.المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التق

عدیل التقدیرات وفي تتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة باستمرار. ویتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا 
أي فترات مستقبلیة متأثرة.

المستخدمة أثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھا التأثیر الجوھري األكبر إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الھامة للتقدیرات وعدم التأكد واألحكام الھامة 
على المبالغ المسجلة ضمن البیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه:

خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

ز مالي لتقییم ما إذا كان ینبغي تسجیل مخصص لخسارة انخفاض تقوم المجموعة بمراجعة كل بند من القروض والسلفیات الھامة في تاریخ كل بیان مرك
یة عند تحدید بلالقیمة ضمن بیان الدخل الموحد. وعلى وجھ الخصوص، یقتضي األمر من اإلدارة إبداء رأیھا في تقدیر حجم وتوقیت التدفقات النقدیة المستق

راضات حول احتمالیة العجز عن السداد والخسائر المحتملة في حال العجز عن السداد مستوى المخصصات المطلوبة. تبنى ھذه التقدیرات بالضرورة على افت
لى حدوث إوقیمة الضمان األساسي وتكالیف التحقیق. تستند ھذه التقدیرات على افتراضات حول عدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلیة مما یؤدي 

تغیرات مستقبلیة في المخصص.

ت التي تم تقییمھا بشكل إفرادي ولم یثبت تعرضھا لالنخفاض في القیمة، إضافة إلى جمیع البنود غیر الھامة بشكل فردي من القروض إن القروض والسلفیا
رصد  بغيوالسلفیات، یتم بعد ذلك تقییمھا بشكٍل جماعي في مجموعات من الموجودات ذات الخصائص المتماثلة من حیث المخاطر، لتحدید ما إذا كان ین

ت األحداث الخسائر المتكبدة التي یتوفر عنھا دلیل موضوعي ولكن آثارھا ال تزال غیر واضحة. إن التقییم الجماعي یأخذ بعین االعتبار بیانمخصص
االقتصادیة اتمحفظة القروض (مثل جودة االئتمان ومستویات المتأخرات واستخدام االئتمان ونسبة القرض مقابل الضمان، إلخ)، وتركیزات المخاطر والبیان

(بما في ذلك مستویات البطالة ومؤشرات أسعار العقارات والمخاطر المحلیة وأداء المجموعات الفردیة المختلفة، إلخ).
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٢٥

(تابع)أحكام وتقدیرات اإلدارة الھامة٤

انخفاض قیمة استثمارات 

لقیمة عند وجود انخفاض كبیر أو متواصل في القیمة العادلة لما دون تكلفتھا أو وجود دلیل تعامل المجموعة استثماراتھا في األسھم والدیون كمنخفضة ا
لألصل ("حدث خسارة") ویكون لذلك الحدث (أو تلك األحداث) أكثر یحصل بعد التسجیل المبدئي موضوعي على انخفاض في القیمة نتیجة لحدث واحد أو

قدرة یمكن تقدیره على نحو موثوق بھ. إن تحدید ما إذا كان ھذا االنخفاض یعد "كبیراً" أو "متواصالً" یتطلب تقدیراً أثٌر على التدفقات النقدیة المستقبلیة الم
مدرجة والتدفقاتھاماً. تقّیم المجموعة عدداً من العوامل، بما في ذلك مقدار االنخفاض وطول فترتھ والتقلب المعتاد في أسعار األسھم لحقوق الملكیة ال

ئج الفعلیة اة المستقبلیة وعوامل الخصم لألسھم غیر المدرجة وسندات الدین. تستند ھذه التقدیرات على افتراضات حول عدد من العوامل وقد تختلف النتالنقدی
مما یؤدي إلى حدوث تغیرات مستقبلیة في المخصص.

االستمراریة 

شھراً ١٢ى أنھا تملك الموارد لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور لمدة ال تقل عن قامت المجموعة بتقییم قدرتھا على االستمرار كمنشأة عاملة وتر
المجموعة ول قدرةمن تاریخ المیزانیة العمومیة. باإلضافة إلى ذلك، لم تصل إلى علم اإلدارة وجود أي حالة جوھریة من عدم الیقین قد تلقي بشكوك كبیرة ح

ك، یستمر إعداد البیانات المالیة استناداً إلى مبدأ االستمراریة.على االستمرار كمنشأة عاملة. لذل

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي٥

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٠٧٫٦١٦١٣٨٫٧١٩نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي:

٦٩٠٫٣٤٥١٫١١٥٫٣٠١حساب مقاصة
١٫٢٠٠٫٠٠٠٨٠٠٫٠٠٠شھادات إیداع

٧٦٨٫٥٦٧١٫٠٢١٫٣٣٢متطلبات االحتیاطي
──────────────

٢٫٧٦٦٫٥٢٨٣٫٠٧٥٫٣٥٢
══════════════

ر متوفرة لالستخدام في إن متطلبات االحتیاطي المحتفظ بھا لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي غی
الصادر ٤٣١٠/٢٠٠٨عملیات المجموعة الیومیة وال یمكن سحبھا إال بموافقة المصرف المركزي. ومع ذلك، فإن المصرف المركزي، في تعمیمھ رقم 

على  ٪٣تیاطیات بفائدة تزید بنسبة ، قد سمح مؤقتاً للبنوك بسحب أكثر من المحدد لھم في حساباتھم الجاریة (أ) لغایة مبلغ االح٢٠٠٨سبتمبر ٢٤بتاریخ 
عن السعر السائد إلعادة الشراء لدى المصرف  ٪٥السعر السائد إلعادة الشراء لدى المصرف المركزي، و(ب) بما یزید على االحتیاطیات بفائدة تزید بنسبة 

یة المتحدة المركزي.المركزي. ویتغیر مستوى االحتیاطي المطلوب في كل شھر وفقاً لتوجیھات مصرف اإلمارات العرب

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى٦

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٧٤٫٤٢٢١٧٧٫٦٨٧ودائع تحت الطلب
١٩٠٫٦٥٤٦٨٦٫٦٩٩ودائع ألجل

──────────────
٣٦٥٫٠٧٦٨٦٤٫٣٨٦
══════════════

درھم) مودع لدى بنوك أجنبیة خارج دولة ٥٥٤٫٠٩١٫٠٠٠: ٢٠١٥درھم (٢٠٨٫٢٧٩٫٠٠٠المبالغ المستحقة من البنوك األخرى تشمل مبلغاً وقدره 
درھم) كھامش للمعامالت المشتقة لدى بنوك أخرى.٦٤٫٩١٠٫٠٠٠: ٢٠١٥درھم (٢٤٫٠٦٨٫٠٠٠اإلمارات العربیة المتحدة. ویتم االحتفاظ بمبلغ 
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٢٦

قروض وسلفیات٧

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

یلي تصنیف محفظة القروض والسلفیات:فیما 
(أ) بحسب النوع:

١٫٣٦٩٫١٦٦١٫٥٤٨٫٢٠٨سحوبات على المكشوف
١١٫١٥٥٫٦٨٠١٢٫٢٨٦٫١٢٥قروض (متوسطة وقصیرة األجل)*

١٫٣٤٠٫٧١٦١٫٦٤٠٫٢٢٥قروض مقابل إیصاالت أمانة
٣٠٤٫١٥٣٧٦٣٫٧٣٤كمبیاالت مخصومة
٧٨٫٧٠٧٩٥٫٦٨١سلفیات نقدیة أخرى

٨٦٫١٣٢١٥٦٫٦٨٣فواتیر مسحوبة بموجب اعتمادات مستندیة
──────────────

  ١٤٫٣٣٤٫٥٥٤١٦٫٤٩٠٫٦٥٦القیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات
)٨١٩٫٠٢٥()٩٨٨٫٩٩٢(ناقصا: مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات

──────────────
١٣٫٣٤٥٫٥٦٢١٥٫٦٧١٫٦٣١صافي القروض والسلفیات

══════════════
درھم)٤٫٨١٤٫٥٧٧٫٠٠٠: ٢٠١٥درھم (٣٫٦٥٨٫١٤٤٫٠٠٠* تتضمن قروض األفراد بقیمة 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

(ب) حسب القطاع االقتصادي:
٦٠٠٫٨٦٨٦٩٣٫٤٣١الحكومة والقطاع العام

٢٫٤٠٢٫٢٠٢٢٫٨٨٧٫٢٩٧التجارة
٥٫٦٤٦٫٢٠١٦٫٦٨٢٫٢٧٢قروض شخصیة (أفراد وشركات)

١٫٨٢٢٫٢٩٢٢٫١٩٤٫٧٢٣التصنیع
٧٧١٫٦٠٢٧٨٣٫٦٤١اإلنشاءات
١٫٤٥١٫١٦٣١٫٤٧١٫٤٣٤الخدمات

١٫٢٢٤٫٧٩٨١٫٢٩٣٫٦٩٢المؤسسات المالیة
٣٩٦٫١٠٣٤٨١٫٨٩٥النقل واالتصاالت

١٩٫٣٢٥٢٫٢٧١أخرى
──────────────

  ١٤٫٣٣٤٫٥٥٤١٦٫٤٩٠٫٦٥٦القیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات
══════════════

القروض والسلفیات مدرجة بالصافي من مخصص االنخفاض في القیمة. 
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٢٧

قروض وسلفیات (تابع)٧

تدرج القروض والسلفیات صافیة من مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات. وفیما یلي الحركة في المخصص:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٨١٩٫٠٢٥٥٢٥٫٥٣١ینایر ١الرصید في 
──────────────

١٫٢٠٥٫٢٩٥٩٣٤٫٨٦١المخصص خالل السنة
)٣٢٫٢١٢()١٧٥٫٧٣٤(المحّرر خالل السنة

──────────────
١٫٠٢٩٫٥٦١٩٠٢٫٦٤٩

)٦٠٩٫١٥٥()٨٥٩٫٥٩٤(مبالغ محذوفة (بالصافي) خالل السنة
──────────────

٩٨٨٫٩٩٢٨١٩٫٠٢٥دیسمبر ٣١ي الرصید ف
══════════════

، بلغ إجمالي القروض التي تعرضت النخفاض فردي في القیمة قبل اقتطاع أي مخصص النخفاض القیمة تم تقییمھ على أساس ٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
درھم).٢٠١٥:٦٦١٫١٥٠٫٠٠٠درھم (٨٢٥٫٣٠٢٫٠٠٠فردي مبلغا وقدره 

ئتمان المعترف بھا في بیان الدخل الموحد:فیما یلي مخصص خسائر اال

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٫٠٢٩٫٥٦١٩٠٢٫٦٤٩صافي مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات
)١٤٫٨٥٨()١٨٫١٢٧(مسترد من حذف دیون معدومة

──────────────
١٫٠١١٫٤٣٤٨٨٧٫٧٩١مخصص خسائر االئتمان

══════════════

فیما یلي التحلیل القطاعي للقروض والسلفیات والمخصصات ذات العالقة التي انخفضت قیمتھا:

٢٠١٦٢٠١٥
إجماليإجمالي

محددمخصص التعرضمحددمخصصلتعرضا
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

لقطاع االقتصاديابحسب 
٢٥٦٫٥٧٢١٨٦٫٦٣٥٢١١٫٦٧٥١٧٧٫٣٠٧تجارةال

١١٧٫٨٦٠٥٥٫٥٢٤٢٠٨٫٦٩٢٧١٫٨٠٣قروض شخصیة (أفراد وشركات)
٦٦٫٤٩٩٤٢٫٢٣٠٦١٫٨٦٥٤١٫٧٤٠التصنیع

٢٣٫٦١٣٢٣٫١٦٥٨٥٫٣٣٨٨٤٫٦٠٩اإلنشاءات
٤٦٫٣٦٠  ٣٤٣٫٨٥٠٢٦٤٫٥٢٩٩١٫٣٦٧الخدمات

----المؤسسات المالیة
١٫٩٨٣١٫٨٨٠٢٫١٣٧٥٧٠النقل واالتصاالت

١٤٫٩٢٥٣٫٦٢٧٧٦٢أخرى
────────────────────────────

٨٢٥٫٣٠٢٥٧٧٫٥٩٠٦٦١٫١٥٠٤٢٢٫٣٩١المجموع
════════════════════════════

دیسمبر ٣١یتم تحدید انخفاض القیمة العادلة للضمان الذي تحتفظ بھ المجموعة المتعلق بالقروض للعمالء من األفراد والشركات بشكل فردي كما في 
درھم). یتكون الضمان من النقد واألوراق المالیة والرسوم األولى والمتغیرة على ٢٠١٥:١٦٦٫٩٥٦٫٠٠٠درھم (٢٥٥٫٣٥٣٫٠٠٠بقیمة ٢٠١٦

كات بعة أو شرالممتلكات العقاریة والمركبات والمصنع واآلالت والمخزون والذمم المدینة التجاریة والضمانات من الشركات األم للقروض لشركاتھا التا
المجموعة األخرى. خالل السنة، لم تسترد المجموعة أي مبالغ كبیرة للضمانات.
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٢٨

استثمارات٨

٢٠١٦٢٠١٥
──────────────────────────────────────────────────────────

المجموعغیر مدرجةمدرجةالمجموعغیر مدرجةمدرجة
ألف درھمألف درھمدرھمألفألف درھمألف درھمألف درھم

:الدین
محتفظ بھا للمتاجرة

---١٨٫٥٧٢-١٨٫٥٧٢محلیة
---٢٠١٫٠٩٥-٢٠١٫٠٩٥خارجیة 

متاحة للبیع
٢٫٢٥٣٫٨٠٦-٢٫٥٥٣٫٤٠٩٢٫٢٥٣٫٨٠٦-٢٫٥٥٣٫٤٠٩محلیة

٢٩٥٫٨٥٤-٥٣١٫٥٢٠٢٩٥٫٨٥٤-٥٣١٫٥٢٠خارجیة 
──────────────────────────────────────────

٢٫٥٤٩٫٦٦٠-٣٫٣٠٤٫٥٩٦٢٫٥٤٩٫٦٦٠-٣٫٣٠٤٫٥٩٦مجموع سندات الدین
══════════════════════════════════════════

حقوق الملكیة:
متاحة للبیع

٩٫٠٨١٧٦٩٫١٥٧٩٫٦١٤٧٦٩٫٦٩٠خارجیة
──────────────────────────────────────────

٩٫٠٨١٧٦٩٫١٥٧٩٫٦١٤٧٦٩٫٦٩٠مجموع حقوق الملكیة
══════════════════════════════════════════

٣٫٣١٣٫٦٧٧٧٦٣٫٣١٣٫٧٥٣٢٫٥٥٩٫٢٧٤٧٦٢٫٥٥٩٫٣٥٠مجموع االستثمارات
══════════════════════════════════════════

درھم) محتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة ٢٠١٥:٧٧٤٫٤٢٠٫٠٠٠درھم (٥٥٤٫٩٦٨٫٠٠٠تتضمن المبالغ الواردة أعاله أوراقا مالیة استثماریة بقیمة 
الشراء المبرمة مع المقرضین. 

: ال شيء درھم).٢٠١٥(٢٠١٦لم تقم المجموعة بشراء أي أسھم شركات أو االستثمار فیھا في 

استثمارات عقاریة٩

، لم تستحوذ ٢٠١٦دیسمبر ٣١یمثل االستثمار العقاري مبنى في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تم استحواذه من خالل إغالق قرض. خالل السنة المنتھیة في 
، استبعدت المجموعة ما تبقى ٢٠١٦دیسمبر ٣١: ال شيء درھم). خالل السنة المنتھیة في ٢٠١٥دیسمبر ٣١المجموعة على أي استثمارات عقاریة جدیدة (

درھم) مما نتج عنھ صافي خسارة ١٤٫٧٩٤٫٠٠٠: عقارین بقیمة إجمالیة قدرھا ٢٠١٥دیسمبر ٣١درھم (٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠من االستثمارات العقاریة بقیمة 
الموحد.درھم) وقد أدرج في بیان الدخل١٫٠٨٩٫٠٠٠: ربح بقیمة ٢٠١٥دیسمبر ٣١درھم (٣٫٠٠٠٫٠٠٠قدرھا 

، ٢٠١٤دیسمبر ٣١یة في أثناء عملیة تقییم االستثمار العقاري، كان ھناك خطأ في تقییم االستثمار العقاري المدرج في البیانات المالیة للمجموعة للسنة المنتھ
للمزید من التفاصیل.٣١وتم تصویب ھذا الخطأ في الفترة الحالیة. انظر اإلیضاح رقم 



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٢٩

ت وأعمال رأسمالیة قید التنفیذممتلكات ومعدا١٠

أرض 
بنظام مبانو

التملك الحر

تحسینات مركبات و
عقار مستأجر على

أعمال رأسمالیةأثاث وتجھیزات و
المجموعذتنفیالقید ومعدات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
التكلفة:

٢٠١٦٤٣٦٫٠٣٠٢٤١٫٥٨٨٤٤٫٥٩٤٧٢٢٫٢١٢ینایر ١في 
٧٫٩٣٦٣٤٫٥٩٩٤٢٫٥٣٥-إضافات
-)٣١٫٨٨٢(٣١٫٨٨٢-تحویالت
)١٦٫٣٠٠(-)١٦٫٣٠٠(-حذوفات

)٨٦٥(-)٨٦٥(-استبعادات
────────────────────────────

٢٠١٦٤٣٦٫٠٣٠٢٦٤٫٢٤١٤٧٫٣١١٧٤٧٫٥٨٢دیسمبر ٣١في 
────────────────────────────

الك:االستھ
١٣٤٫٤٩٤-٢٠١٦٩٫١١٩١٢٥٫٣٧٥ینایر ١في 

٣٤٫٣٥٠-٣٫٨٩١٣٠٫٤٥٩المحّملة للسنة
----تحویل

)٤٫٧٢٢(-)٤٫٧٢٢(-حذوفات
)٨٦٥(-)٨٦٥(-استبعادات

────────────────────────────
١٦٣٫٢٥٧-٢٠١٦١٣٫٠١٠١٥٠٫٢٤٧دیسمبر ٣١في 

────────────────────────────
صافي القیمة الدفتریة:

٢٠١٦٤٢٣٫٠٢٠١١٣٫٩٩٤٤٧٫٣١١٥٨٤٫٣٢٥دیسمبر ٣١في 
════════════════════════════

أرض 
بنظام مبانو

التملك الحر

تحسینات مركبات و
عقار مستأجر على

أعمال رأسمالیةأثاث وتجھیزات و
المجموعلتنفیذاقید ومعدات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
التكلفة:

٢٠١٥٢٨١٫٨٢٦٢١٧٫٠٤٦١٤٫٤٤٣٥١٣٫٣١٥ینایر ١في 
١٥٤٫٢٠٤١٧٫٧٥٦٣٩٫٢٦٤٢١١٫٢٢٤إضافات
-)٩٫١١٣(٩٫١١٣-تحویالت

)٢٫٣٢٧(-)٢٫٣٢٧(-استبعادات
────────────────────────────

٤٤٫٥٩٤٧٢٢٫٢١٢  ٢٠١٥٤٣٦٫٠٣٠٢٤١٫٥٨٨دیسمبر ٣١في 
────────────────────────────

االستھالك:
١٠٤٫٢٠٠-٢٠١٥٥٫٢٥٣٩٨٫٩٤٧ینایر ١في 

  ٣١٫٤٦٥-٣٫٨٦٦٢٧٫٥٩٩المحّملة للسنة
----تحویل

)١٫١٧١(-)١٫١٧١(-استبعادات
────────────────────────────

١٣٤٫٤٩٤-٢٠١٥٩٫١١٩١٢٥٫٣٧٥ر دیسمب٣١في 
────────────────────────────

صافي القیمة الدفتریة:

٤٤٫٥٩٤٥٨٧٫٧١٨  ٢٠١٥٤٢٦٫٩١١١١٦٫٢١٣دیسمبر ٣١في 
════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٣٠

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ (تابع)١٠

درھم).٢٠١٥:٣٣٨٫٣٦٨٫٠٠٠درھم (٣٣٨٫٣٦٨٫٠٠٠رض بنظام التملك الحر أعاله بلغت تكلفة األ

أثاث و، بلغت اإلضافات إلى األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ المتعلقة بالمصروفات المتكبدة فیما یتعلق بشراء تحسینات على العقار المستأجر ٢٠١٦خالل 
:٢٠١٥درھم (٣١٫٨٨٢٫٠٠٠درھم). عند إكمال المشاریع المرتبطة، تم تحویل ٢٠١٥:٣٩٫٢٦٤٫٠٠٠درھم (٣٤٫٥٩٩٫٠٠٠وتجھیزات ومعدات 

درھم) إلى "مركبات، وتحسینات على عقار مستأجر، وأثاث وتجھیزات، ومعدات". ٩٫١١٣٫٠٠٠

: ال شيء درھم) ٢٠١٥(درھم ١١٫٥٧٨٫٠٠٠، قامت المجموعة بمراجعة شبكة فروعھا وشطب أثاث ومعدات بصافي قیمة دفتریة بلغت ٢٠١٦خالل 
ناتجة عن إغالق بعض الفروع.

٣٢٫٠٢٩٫٠٠٠الموجودات غیر الملموسة المتعلقة ببرمجیات الحاسوب مدرجة ضمن المعدات واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بصافي قیمة دفتریة بلغت 
درھم).٢٠١٥:٢١٫٥٧٦٫٠٠٠درھم (

موجودات أخرى١١

٢٠١٦٢٠١٥
رھمألف دألف درھم

٧٩٫٥٩٧٩١٫٨٥٠فوائد مدینة
١٠٩٫٩٦٣٢٩٫٣٤٣)٢٤القیمة العادلة الموجبة للمشتقات (إیضاح 

٦١٦٫٤١٠٦٣٩٫٧٤٢أوراق قبول
٧٠٫٣٣٠٦٦٫٢٥١مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

──────────────
٨٧٦٫٣٠٠٨٢٧٫١٨٦
══════════════

مستحق إلى بنوك١٢

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٢٫٤٩١٦٫٤٥٨ودائع تحت الطلب
١٫٠٨٢٫٩٩١١٫٠٣١٫٤٨٨ودائع ألجل

──────────────
١٫٠٩٥٫٤٨٢١٫٠٣٧٫٩٤٦
══════════════

درھم).٢٠١٥:٦٨٢٫٦١٣٫٠٠٠دیسمبر ٣١درھم (٤٤٠٫٦٧٦٫٠٠٠تتضمن الودائع ألجل القروض من خالل اتفاقیات إعادة الشراء بقیمة 

ودائع العمالء١٣
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درھمألف درھم

١١٫٠٥٤٫٣٦٣١١٫٥٤٨٫٨٢٠ودائع ألجل وتحت الطلب
٤٫١٠٨٫٨٤٦٤٫٧٠١٫١٨٣حسابات جاریة
٣٧٤٫٨٠٦٥٢٥٫٠٤٠حسابات توفیر

──────────────
١٥٫٥٣٨٫٠١٥١٦٫٧٧٥٫٠٤٣
══════════════

قروض متوسطة األجل١٤

كة في القروض متوسطة األجل خالل السنة كانت على النحو التالي:الحر

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٢٫٣١٣٫٥٤٩٢٫٠١٩٫٦٥٥ینایر١الرصید كما في 
٥٥٠٫٨٤٥١٫٠٢٨٫٣٤٤قروض جدیدة

)٧٣٤٫٤٥٠()١٫٣٤٠٫٣٨٩(مبالغ مسددة
──────────────

١٫٥٢٤٫٠٠٥٢٫٣١٣٫٥٤٩دیسمبر٣١الرصید كما في 
══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٣١

قروض متوسطة األجل (تابع)١٤

یوضح الجدول أدناه تفاصیل فترات االستحقاق والعمالت األجنبیة ومعدالت الفوائد للقروض متوسطة األجل:

العملةتاریخ االستحقاق
ثابت/
معدل الفائدةمتغیر

٢٠١٦
ألف درھم

٢٠١٥
ألف درھم

٩١٫٨٠٨٣١٩٫٣٣٢لیبور + ھامشمتغیرأمریكي)(دوالر٢٠١٦
١٫٤٣٢٫١٩٧١٫٠٥٧٫٧٨٠لیبور + ھامشمتغیردوالر أمریكي٢٠١٧
٩٣٦٫٤٣٧-لیبور + ھامشمتغیردوالر أمریكي٢٠١٨

──────────────
١٫٥٢٤٫٠٠٥٢٫٣١٣٫٥٤٩
══════════════

مطلوبات أخرى١٥

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٠١٫٨٦٢٧٦٫٩٠٤فوائد مستحقة الدفع
٣٤٫٦٦٢٣٩٫٥٧٠مخصصات متعلقة بالموظفین

٨٢٫٨٠٧٦٩٫٤٦٢)٢٤القیمة العادلة السالبة للمشتقات (إیضاح 
٦١٦٫٤١٠٦٣٩٫٧٤٢أوراق قبول

٧٦٫٩٢٦٤٨٫٢٥٨شیكات غیر مقدمة
٩٤٫٦٥٨٩٣٫١٩٤أخرى

──────────────
١٫٠٠٧٫٣٢٥٩٦٧٫١٣٠
══════════════

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

مخصصات متعلقة بالموظفین

یتكون إجمالي التزام مستحقات الموظفین:
٣٠٫١١٥٢٩٫١١٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

٤٫٥٤٧١٠٫٤٥٥مطلوبات أخرى
──────────────

٣٤٫٦٦٢٣٩٫٥٧٠
══════════════

في بیان اللتزام المدرجوفقاً لقوانین العمل لدولة اإلمارات العربیة المتحدة، تقدم المجموعة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین الوافدین. فیما یلي الحركة في ا
المركز المالي فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٢٩٫١١٥٣٤٫٧٣٢ینایر١االلتزام كما في 
٦٫٩٧٠٦٫٣٨٤المصروفات المدرجة في بیان الدخل الموحد

)١٢٫٠٠١()٥٫٩٧٠(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة
──────────────

٣٠٫١١٥٢٩٫١١٥دیسمبر٣١االلتزام كما في 
══════════════

رأس المال واالحتیاطیات١٦

رأس المال)أ

سھم) قیمة كل منھا درھم ٢٠١٥:١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦سھم (١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦بھ والُمصّدر والمدفوع بالكامل لدى البنك من یتكون رأس المال الُمصّرح
واحد. 

احتیاطي خاص)ب

تھ ما نسب في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظیم المھنة المصرفیة، یتعین تحویل١٩٨٠لعام ١٠من القانون االتحادي رقم ٨٢وفقاً للمادة رقم 
من رأس المال المدفوع.  ٪٥٠من صافي األرباح إلى احتیاطي خاص غیر قابل للتوزیع حتى یبلغ رصید ھذا االحتیاطي ما ُیعادل  ٪١٠



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٣٢

رأس المال واالحتیاطیات (تابع)١٦

احتیاطي قانوني)ج

(وتعدیالتھ) والنظام األساسي للبنك، على تحویل ما ١٩٨٤لعام ٨ة رقم من قانون الشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحد١٩٢تنص المادة رقم 
من رأس المال المدفوع. ٪٥٠من صافي الربح إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما ُیعادل  ٪١٠نسبتھ 

احتیاطي عام)د

ن في البنك في اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة بناًء على توصیة مجلس اإلدارة. یمكن استخدام االحتیاطي العام ألي غرض یحدده قرار المساھمی

احتیاطي إعادة التقییم)ه

ق مع ھذه االنخفاضات تعلیتم استخدام احتیاطي إعادة التقییم لتسجیل الزیادات في القیمة العادلة لألرض بالملكیة الحرة والمباني واالنخفاضات إلى الحد الذي ت
.٢٠٠٧ة في نفس األصل المسجل سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتعلق رصید احتیاطي إعادة التقییم بعملیات إعادة تقییم تمت في بالزیاد

توزیعات األرباح)و

، ٢٠١٤دیسمبر ٣١: ال شيء). بالنسبة للسنة المنتھیة في٢٠١٥(٢٠١٦دیسمبر ٣١ال یقترح أعضاء مجلس اإلدارة أي توزیعات نقدیة للسنة المنتھیة في 
بقیمة ٢٢٩٫١٧٢٫٩٩٤درھم وتوزیعات أرباح غیر نقدیة بلغت ١درھم لكل سھم بقیمة ٠٫١٠درھم بقیمة ١١٤٫٥٨٦٫١٤٧تم اعتماد توزیعات نقدیة بلغت 

.٢٠١٥درھم وتم دفعھا في ١درھم لكل سھم بقیمة ٠٫٢٠

تغیرات متراكمة في القیمة العادلة)ز

ة في احتیاطي القیمة العادلة صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع وصافي الجزء الفعال للتغیرات في تتضمن التغیرات المتراكم
القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة (إن وجدت). 

إیرادات الفوائد١٧

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٨٢٧٫٨٤٨١٫١٠٨٫١٥٠مالءفائدة على قروض وسلفیات للع
١٥٫٧٣٨١٣٫٤٧٨فائدة على معامالت أسواق المال ومعامالت بین البنوك

١٠٠٫٤٠٢٩٥٫٢٠٥فائدة على سندات دین استثماریة
──────────────
٩٤٣٫٩٨٨١٫٢١٦٫٨٣٣
══════════════

مصاریف الفوائد ١٨

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٢٢٦٫٨٩٤١٦٠٫٢٤٦ى ودائع العمالءفائدة عل
٨٣٫٤٨٤٦٩٫٣٦٧فائدة على المعامالت بین البنوك

──────────────
٣١٠٫٣٧٨٢٢٩٫٦١٣
══════════════

صافي إیرادات الرسوم والعموالت١٩

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٢٠٫٥٩٠٢٦٫٠٣٤رسوم على خطابات االعتماد والقبوالت
٢٥٫١٧٢٣٤٫٦٥٥وم على الضماناترس

٥٨٫١٤٠٧٢٫٦٤٠رسوم على قروض وسلفیات
)٣٠٫٠٨٢()٢٠٫٠٣٢(مصاریف عموالت

──────────────
٨٣٫٨٧٠١٠٣٫٢٤٧

══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٣٣

إیرادات الصرف األجنبي٢٠

درھم) ناشئة من المتاجرة ٥٤٫١٥٩٫٠٠٠: ٢٠١٥درھم (٥٧٫٤٩٣٫٠٠٠تتكون إیرادات الصرف األجنبي بشكل رئیسي من أرباح وخسائر بقیمة 
بالعمالت األجنبیة.

إیرادات تشغیلیة أخرى٢١
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درھمألف درھم

٣٧٫٠٣٧٢٩٫٧٠٢أتعاب مستردة من عمالء
٥٫٤١٩٥٫٨٥٠إیرادات من تحصیالت

)٥٫٨٦٩(٣٣٫١٥٨أخرى
──────────────

٧٥٫٦١٤٢٩٫٦٨٣
══════════════

درھم) من بیع استثمارات متاحة للبیع بما في ٢٠١٥:٩٫٠٥٧٫٠٠٠درھم (٣٨٫٤٨٧٫٠٠٠تتضمن اإلیرادات األخرى بشكل رئیسي األرباح المحققة بقیمة 
التحوط للقیمة العادلة الذي أدى إلى الحتساب عدم فاعلیة ٢٠١٥دیسمبر ٣١ذلك تعدیالت محاسبة التحوط. تم تعدیل اإلیرادات األخرى للسنة المنتھیة في 

).٣٢درھم (إیضاح رقم ١٦٫٩٤٩٫٠٠٠خسارة قیمتھا 

مصاریف تشغیلیة أخرى٢٢

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٥٤٫٣٤٧٥٣٫٠٥٤تكالیف إشغال وصیانة
٢٧٫٨٩١٧٩٫٦٢٠أتعاب قانونیة ومھنیة

١٩٫٠٥٦٤٥٫١٣٨مصاریف إداریة أخرى
١١٫٥٧٨١٫١٥٦ات ومعداتحذف ممتلك

──────────────
١١٢٫٨٧٢١٧٨٫٩٦٨
══════════════

ربحیة السھم٢٣

النحو التالي:م حسابھا علىتستند الربحیة األساسیة للسھم الواحد على األرباح العائدة لحملة األسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة، ویت

٢٠١٦٢٠١٥
درھمدرھم

)١٨٣٫٠٩٦٫٠٠٠()٥٢٢٫٦٩١٫٠٠٠(صافي خسارة السنة 
══════════════════

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة:
١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦١٫١٤٥٫٨٦١٫٤٧٢أسھم عادیة بقیمة درھم واحد لكل سھم في بدایة السنة

٢٢٩٫١٧٢٫٢٩٤-درھم لكل سھم بقیمة درھم واحد٠٫٢٠بواقع ٢٠١٥تأثیر توزیعات أسھم منحة مصدرة خالل 
──────────────────

١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦المتوسط المرجح لعدد األسھم البالغ قیمة كل منھا درھم واحد والقائمة خالل السنة 
══════════════════

)٠٫١٣()٠٫٣٨(الربحیة األساسیة للسھم الواحد

.٢٠١٥لمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للسنة لیشمل تأثیر توزیعات األرباح غیر النقدیة المصدرة خالل تم تعدیل ا

ى ربحیة تأثیر علمبالغ الربحیة المخفّضة للسھم ھي مماثلة للربحیة األساسیة للسھم نظراً لعدم قیام البنك بإصدار أي أدوات كان من الممكن أن یكون لھا
ارسة.السھم عند المم



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٣٤

معامالت األطراف ذات العالقة٢٤

ء مجلس ُتبرم المجموعة في سیاق العمل االعتیادي معامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في مساھمین یملكون تأثیراً جوھریاً على المجموعة، وأعضا
المباشرة أو یمارسون علیھا نفوذاً كبیراً. إدارة المجموعة، وكبار موظفي إدارة المجموعة، وشركات خاضعة لسیطرتھم المباشرة أو غیر 

دیسمبر:٣١فیما یلي األرصدة القائمة الھامة كما في 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

مساھمون:

٢٫٠٢٢٣٫١٨٢مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

١٫٧٥٢١٫٧٥٢مبالغ مستحقة للبنوك
══════════════

١٦٥٫٢٥٤١٤١٫٧٠٣متوسطة األجلقروض 
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة:

٥٠١٣٫٢٤١قروض وسلفیات
══════════════

٣٦٫٠٣٣٣٧٫٠٦٥ودائع العمالء
══════════════

٤٥٤٥التزامات ومطلوبات محتملة
══════════════

ألخرى ذات العالقة:أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمون في المنشآت ا
٢٩٩٫٦٧٧٢٤٨٫٦١١قروض وسلفیات

══════════════
٨٥٫٥٦٠٩٫٣٣٦استثمارات

══════════════
٧٢١١١٫٩٦٥مبالغ مستحقة من البنوك

══════════════
٥٠١٢مبالغ مستحقة للبنوك

══════════════
٢٥٦٫٧١١٣٠٨٫٦٥٩ودائع العمالء

══════════════
٢٨٧٫٢٠٥٢٩٧٫٧٩١التزامات ومطلوبات محتملة

══════════════
كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة:

١٤٫٨٠٣١٥٫٨٩٣قروض وسلفیات
══════════════

٦٫١٦٩٢٨٫٠٣٥ودائع العمالء
══════════════

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات العالقة
ةرافي اإلدوكبار موظ

٥٫٦٨٧٤٫٢٣١إیرادات فوائد مستحقة
═════════════

٢٫٦٤٦١٫٠٦٦مصاریف فوائد مستحقة
═════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٣٥

معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)٢٤

ة خالل السنة والمدرجة ضمن بیان الدخل الموحد:فیما یلي اإلیرادات والمصاریف والمشتریات وبیع االستثمارات المتعلقة باألطراف ذات العالق

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات العالقة

٢٢٫٤٦٥١٢٫٧٤٤إیرادات الفوائد
══════════════

٩٫٣٣٠٤٫٢٣٦مصاریف الفوائد
══════════════

٦٤٤-إیرادات أخرى
══════════════

٢٫٦٤٥-أتعاب اإلدارة
══════════════

-١٠٤خسارة من بیع استثمارات
══════════════

-٥٫٥٨٦شراء استثمارات
══════════════

-٣٩٫٢٣٦بیع استثمارات
══════════════

كبار موظفي اإلدارة 

٢٨٫٣٩٨٣١٫٥٨٨منافع قصیرة األجل
٧٤٠٢٫٨٠٤افآت نھایة الخدمة للموظفینمك

──────────────
٢٩٫١٣٨٣٤٫٣٩٢دیسمبر٣١إجمالي تعویضات كبار موظفي اإلدارة كما في 

══════════════
٢٤٣٢٣٦إیرادات الفوائد

══════════════
١٨١٧مصاریف الفوائد

══════════════

ذات العالقة شروط وأحكام المعامالت مع األطراف

طراف ذاتنشأت األرصدة المستحقة والمعامالت المذكورة أعاله في سیاق العمل االعتیادي وتمت على أساس تجاري بحت. الفائدة المحّملة على ومن األ
ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم العالقة تمثل األسعار التجاریة االعتیادیة. إن األرصدة المستحقة في نھایة السنة بال ضمانات. كما لم تكن ھناك أي

أي مخصص عن الدیون المشكوك في ٢٠١٦دیسمبر ٣١مدینة أو دائنة لدى األطراف ذات العالقة. ولم ترصد المجموعة خالل السنة المنتھیة في 
: ال شيء درھم).٢٠١٥تحصیلھا فیما یتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمف درھمأل

٢٢٢٦عدد كبار موظفي اإلدارة
══════════════

ما قیمتھ  نةقامت المجموعة باستئجار مساحة مكتبیة في مواقع عدیدة مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إیجارات العقارات والمصاریف المرتبطة بھا للس
وض على إیجارات العقارات في كل سنة وفقا لمعدالت السوق.درھم). ویتم التفا٢٠١٥:٢٫٣٥٥٫٠٠٠درھم (٢٫٣٣٢٫٠٠٠



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٣٦

المشتقات٢٥

عقد مالي بینتقوم المجموعة، ضمن سیاق أعمالھا االعتیادیة، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالیة مشتقة. األداة المالیة المشتقة ھي عبارة عن
مالیة أساسیة واحدة أو أكثر أو سعر مرجعي أو مؤشر. األدوات المالیة المشتقة تتضمن العقود اآلجلة طرفین وتعتمد مدفوعاتھ على الحركات في سعر أداة

والمقایضات.  

أنواع منتجات المشتقات

عقود آجلة
وق المال. التعامل فیھا خارج سالعقود اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع أداة مالیة معینة بسعر وتاریخ محددین في المستقبل. وھي عقود مصممة یتم

لدى المجموعة تعرض ائتماني لألطراف المقابلة للعقود اآلجلة. 

عقود خیارات
ستقبلي ثابت ي تاریخ معقود الخیارات ھي اتفاقیات تعاقدیة تنقل الحق، ولیس االلتزام، للمشتري لشراء أو بیع قیمة محددة من األداة المالیة بسعر محدد إما ف

وقت خالل فترة محددة.أو في أي

عقود مقایضة
ؤشر أساسي معین معقود المقایضة ھي اتفاقیات تعاقدیة بین طرفین لتبادل شرائح السداد مع مرور الوقت بناًء على مبالغ اسمیة محددة متعلقة بالحركات في 

مثل معدل الفائدة أو سعر العملة األجنبیة أو مؤشر األسھم.

ر الفائدة بعقود تختارھا المجموعة مع مؤسسات مالیة أخرى تقوم المجموعة بموجبھا بتلقي أو دفع سعر فائدة متغیر مقابل دفع وتتعلق عقود مقایضة أسعا
رق إلى فع الفأو استالم معدل فائدة ثابت، على التوالي. وغالباً ما یتم إجراء مقاصة على تدفقات المدفوعات مع بعضھا البعض مع قیام أحد األطراف بد

رف اآلخر.الط

اإلجماليیتم تسویتھا بوبموجب عقد مقایضة العمالت، تدفع المجموعة مبلغاً محدداً بعملة واحدة وتتلقى مبلغاً محدداً بعملة أخرى. ومعظم عقود مقایضة العمولة

غرض المشتقات

، تستخدم المجموعة مشتقات ألغراض المتاجرة، وكجزء من نشاط تعد المجموعة طرفاً في األدوات المشتقة في سیاق تلبیة احتیاجات العمیل. إضافة إلى ذلك
ریق التحوط إدارة المخاطر لدیھا، تستخدم المجموعة األدوات المشتقة ألغراض التحوط من أجل الحد من تعرضھا للمخاطر الحالیة والمتوقعة، وذلك عن ط

لعمومیة.  لبعض المعامالت والتحوط االستراتیجي مقابل التعرضات في المیزانیة ا

ى درجة عل وتنطوي المشتقات عادة عند بدایتھا على تبادل وعود بتحویل مقابل نقدي صغیر أو عدم التحویل. ومع ذلك، فإن ھذه االدوات تنطوي بانتظام
راً عقد األداة المالیة المشتقة أثعالیة من المدیونیة وھي متقلبة للغایة. وقد یكون لحركة صغیرة نسبیة في قیمة األصل أو المعدل أو المؤشر الكامن في 

جوھریاً على ربح أو خسارة المجموعة.

وقد تعرض المشتقات التي تتم خارج السوق الرئیسیة المجموعة إلى مخاطر مرتبطة بغیاب سوق الصرف الذي یتم فیھ إغالق مركز مفتوح.

ي سوق نشطة أو األسعار المقدمة من األطراف المقابلة أو أسالیب التقییم، وذلك یتم تسجیل المشتقات بالقیمة العادلة باستخدام عروض األسعار المعلنة ف
).٢٨باستخدام نموذج التقییم الذي تم فحصھ مقابل أسعار معامالت السوق الفعلیة وأفضل تقدیر للمجموعة ألكثر معطیات النموذج مالئمة (إیضاح

المشتقة ألغراض إدارة المخاطر والتحوط المسجلة كموجودات ومطلوبات مع قیمھا االسمیة. تمثل القیمة تبین الجداول أدناه القیم العادلة لألدوات المالیة 
دل القیمة قات. تاالسمیة قیمة أصل األداة المشتقة أو قیمة السعر أو المؤشر المرجعي لألداة المشتقة الذي یتم على أساسھ قیاس التغیرات في قیمة المشت

الت القائمة في نھایة السنة وال تعد مؤشراً على مخاطر السوق وال على مخاطر االئتمان.االسمیة على حجم المعام
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٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٣٧

استثمارات (تابع)٢٥

غرض المشتقات (تابع)

أ. المشتقات المحتفظ بھا إلدارة المخاطر

القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق٢٠١٦دیسمبر ٣١
──────────────────────────────────

القیمة العادلة 
الموجبة

القیمة العادلة 
أشھر٣خالل القیمة االسمیةالسالبة

١٢-أشھر ٣
سنوات ٥ - ١شھراً 

٥أكثر من 
سنوات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

-١٥٫٥٥٠٫٤٤٩٨٫٠٦٦٫٠٥٤٣٫٧٩١٫٩٧٧٣٫٦٩٢٫٤١٨)٥٢٫٨٢٠(١٠٠٫٩٦٣عقود آجلة
عقود خیارات العملة 

--١٦٨٫٠١٧٢٢٫٠٣٤١٤٥٫٩٨٣)٨٦٧(٨٦٧األجنبیة
عقود مقایضة أسعار 

١٩٢٫٦٣٦٢١٩٫١٧٩--٤١١٫٨١٥)٣٫٣١٤(٣٫٣١٤الفائدة
──────────────────────────────────────────────

١٦٫١٣٠٫٢٨١٨٫٠٨٨٫٠٨٨٣٫٩٣٧٫٩٦٠٣٫٨٨٥٫٠٥٤٢١٩٫١٧٩)٥٧٫٠٠١(١٠٥٫١٤٤
═══════════════════════════════════════════════

القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق٢٠١٥دیسمبر ٣١
──────────────────────────────────

القیمة العادلة 
الموجبة

القیمة العادلة 
القیمة االسمیةالسالبة

٣خالل 
أشھر

-أشھر ٣
شھراً ١٢

٥ - ١ 
سنوات

 ٥أكثر من 
سنوات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

-٤٫١٤٧٫٨٢١٨٨٠٫٥٩٥  ٧٫٦٤٩٫٨٩٠٢٫٦٢١٫٤٧٤)٢٥٫١٧١(٢٧٫٠٩٢عقود آجلة
عقود خیارات العملة 

-٧٣٤٫٤٦٠٢٠٥٫٦٤٨٢٦٤٫٤٠٦٢٦٤٫٤٠٦)١٫١٠٩(١٫١٠٩األجنبیة
عقود مقایضة أسعار 

-٣٩٧٫٥٠٧--٣٩٧٫٥٠٧  )١٫٥٦٤(١٫١٤٢الفائدة
──────────────────────────────────────────────

٤٫٤١٢٫٢٢٧١٫٥٤٢٫٥٠٨  ٨٫٧٨١٫٨٥٧٢٫٨٢٧٫١٢٢)٢٧٫٨٤٤(٢٩٫٣٤٣-
═══════════════════════════════════════════════

بھا لغرض التحوطب. المشتقات المحتفظ

تحوطات القیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة

معدالت الفائدة بتستخدم المجموعة عقود تحوط معدالت الفائدة للتحوط ضد تعرضھا للتغیرات في القیم العادلة لالستثمارات ذات المعدل الثابت فیما یتعلق 
تریات محددة لالستثمارات.المعیاریة. وتتم مطابقة عقود مقایضة معدالت الفائدة بمش

ئدة معدالت الفاوال تقوم المجموعة بالتحوط ضد مخاطر معدل الفائدة إالّ بمقدار معدالت الفائدة المعیاریة. والمعدل المعیاري ھو عنصر من عناصر مخاطر
ة التحوط.الملحوظة في بیئات ذات صلة. ویتم تطبیق محاسبة التحوط حیثما تلبي عالقات التحوط معاییر محاسب

كل عالقة  صنفة فيعندما تطبق المجموعة محاسبة تحوط القیمة العادلة، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك توقعات بفعالیة مرتفعة لألداة المشتقة الم
االنحدار.المقاییس الكمیة لنتائجتحوط في تعویض التغیرات في القیمة العادلة لبند التحوط باستخدام تحلیل االنحدار. ویستند التقییم إلى تقییم 

ي بیان المركز رات" فتم بیان القیمة العادلة للمقایضات في الموجودات (المطلوبات) األخرى، كما تم إدراج القیمة الدفتریة لبنود التحوط ضمن بند "االستثما
القات تحوط قیمة عادلة مؤھلة وربح وخسارة التحوط لبنود التحوط في المالي الموحد. وقد تم إدراج أرباح القیمة العادلة من المشتقات المحتفظ بھا في ع

اإلیرادات التشغیلیة األخرى. 
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مشتقات (تابع)٢٥

ب. مشتقات محتفظ بھا ألغراض التحوط (تابع)

تحوطات القیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة

الفائدة التالیة كأدوات تحوط في تحوطات القیمة العادلة لمخاطر الفوائد إلى جانب المبالغ ، تحتفظ المجموعة بعقود مقایضة أسعار٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
المتعلقة ببنود التحوط.

القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق٢٠١٦دیسمبر ٣١
──────────────────────────────────

القیمة 
العادلة 
الموجبة

القیمة العادلة 
لقیمة االسمیةاالسالبة

٣خالل 
أشھر

-أشھر ٣
سنوات ٥ - ١شھراً ١٢

 ٥أكثر من 
سنوات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٥٧٫٩٠٩٩٠٦٫٠٥٥--١٫٠٦٣٫٩٦٤)٢٥٫٨٠٦(٤٫٨١٩تحوط االستثمارات
─────────────────────────────────────────────

١٥٧٫٩٠٩٩٠٦٫٠٥٥--١٫٠٦٣٫٩٦٤)٢٥٫٨٠٦(٤٫٨١٩
══════════════════════════════════════════════

القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق٢٠١٥دیسمبر ٣١
──────────────────────────────────

القیمة العادلة 
الموجبة

القیمة العادلة 
لقیمة االسمیةاالسالبة

٣خالل 
أشھر

-أشھر ٣
سنوات ٥ - ١شھراً ١٢

 ٥أكثر من 
سنوات

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٦٫٧٢٣٩٩٠٫٠٩٠--١٫٠٢٦٫٨١٣)٤١٫٦١٨(-تحوط االستثمارات
─────────────────────────────────────────

-)٣٦٫٧٢٣٩٩٠٫٠٩٠--١٫٠٢٦٫٨١٣)٤١٫٦١٨
═════════════════════════════════════════

تم اإلفصاح عن القیمة العادلة لعقود المقایضة في الموجودات/ (المطلوبات) األخرى في بیان المركز المالي الموحد.

:٢٠١٥درھم (١٫٠٦٣٫٩٦٤٫٠٠٠تثمارات" في بیان المركز المالي الموحد بإجمالي قیمة اسمیة تبلغ القیمة الدفتریة للبنود المحوطة مدرجة في بند "االس
درھم). تتكون ھذه البنود المحوطة من أدوات الدین المحتفظ بھا كمتاحة للبیع.١٫٠٢٦٫٨١٣٫٠٠٠

كما  حوطتلمحتسبة كتغیرات في قیمة أداة التحوط والبند المدرھم متعلقة بعدم فاعلیة التحوط ا٣٫٣٦٩٫٠٠٠، أدرجت المجموعة خسارة بقیمة ٢٠١٦خالل 
یلي:

التغّیر في القیمة
عدم الفاعلیة المدرجة 

في الربح والخسارة
ألف درھمألف درھم

)٣٫٣٦٩(٢٠٫٧٢٣على أدوات التحوط
)٢٤٫٠٩٢(على بنود التحوط

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات

لمتعلقة باألدوات المالیة المشتقة من احتمالیة عجز الطرف المقابل عن السداد، وتقتصر على القیمة العادلة الموجبة لألدوات المالئمة تنشأ مخاطر االئتمان ا
) من عقود مشتقات المجموعة مع مؤسسات مالیة أخرى. ٪٢٠١٥:٩٥( ٪٩٥للمجموعة. یتم إبرام ما یقارب 
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مطلوبات والتزامات طارئة٢٦

مات المرتبطة باالئتمانااللتزا
بالغ التعاقدیة بمخاطر متلتزم المجموعة بدفع المبالغ التعاقدیة فیما یتعلق بخطابات الضمان والضمانات بالنیابة عن العمالء عند تلبیة شروط العقد. وتتمثل ال

مة غھا بعد اإلخفاق في التنفیذ والضمانات والكفاالت األخرى ال قیاالئتمان بافتراض أن المبالغ قد تم تقدیمھا بالكامل والضمانات قد تمت المطالبة بكامل مبل
نقضي دون تھي أو تلھا، إالّ أن إجمالي المبلغ التعاقدي لاللتزامات ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة حیث أن العدید من ھذه االلتزامات سوف تن

تمویلھا. 

بالحصول على القروض. وھذه االلتزامات قابلة لإللغاء وعادة ما یكون لھا تواریخ صالحیة محددة أو تشتمل تمثل التزامات القروض االلتزامات التعاقدیة
من ، لیسعلى شروط إللغائھا. وحیث أن االلتزامات قابلة لإللغاء ومن الممكن أن تنتھي دون سحبھا وحیث أن الشروط المسبقة للسحب یجب الوفاء بھا

بالغ العقد المتطلبات النقدیة المستقبلیة.الضروري أن یمثل إجمالي م

فیما یلي التزامات المجموعة المتعلقة باالئتمان:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

مطلوبات طارئة
٤٢٠٫٥٦٣٤٦١٫٣٥٨خطابات اعتماد

٣٫٢١٨٫٢٤٣٣٫٠٢٣٫٩٧٥ضمانات
──────────────

٣٫٦٣٨٫٨٠٦٣٫٤٨٥٫٣٣٣
══════════════

التزامات 
٢٫٧١٦٫٩٦٦٢٫٧٨٤٫٦٢٩التزامات قروض غیر مسحوبة 

══════════════
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إدارة المخاطر٢٧

مقدمة
عد . تتقع المخاطر في صلب أنشطة المجموعة ولكنھا تدار من خالل عملیة متواصلة لتحدیدھا وقیاسھا ومراقبتھا وفقا لسقوف المخاطر وضوابط أخرى

ارة المخاطر عنصرا ھاما في تحقیق الربحیة المستمرة للمجموعة ویتحمل كل فرد داخل المجموعة المسؤولیة عن المخاطر التي یواجھھا فیما عملیة إد
یتعلق بالمسؤولیات المنوطة بھ. 

ضاً العملیات من مرحلة نشوء التعرضات تتناول إدارة المخاطر جمیع المخاطر، وتشمل مخاطر االئتمان والسیولة والسوق ومخاطر التشغیل، كما تشمل أی
رفیع وأدوارإلى الموافقة علیھا والرقابة المستمرة علیھا ومراجعتھا وصیانتھا واإلبالغ عنھا. وتغطي إدارة المخاطر أیضاً المؤسسة على المستوى ال

م دارة المخاطر والرقابة الداخلیة وااللتزام والتدقیق الداخلي. ومسؤولیات مجلس اإلدارة واللجان المشكلة من اإلدارة والھیئات والعملیات المتعلقة بأقسا

ات التخطیط عملیال تتضمن عملیات رقابة المخاطر المستقلة مخاطر العمل مثل التغیرات في البیئة والتقنیة والقطاع. ویتم مراقبة ھذه العملیات من خالل 
االستراتیجي لدى المجموعة. 

ھیكل إدارة المخاطر
قبة مجلس اإلدارة المسؤولیة المطلقة عن تحدید ومراقبة المخاطر، إالّ أن ھناك لجان فرعیة تابعة لمجلس اإلدارة تعد مسؤولة عن إدارة ومرایتحمل 

المخاطر. 

لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة 
اقبة العملیات االئتمانیة بشكل عام داخل المجموعة واالحتفاظ لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن وضع استراتیجیة مخاطر االئتمان ومر

التنظیمیة.ھاتبمحفظة متنوعة وتفادي تركیزات المخاطر غیر المرغوب بھا وتحسین الجودة العامة لموجودات المحفظة وااللتزام بسیاسات االئتمان والتوجی

لجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة 
لمجلس اإلدارة مسؤولة عن مراقبة ومراجعة والتقریر عن الترتیبات الرسمیة المتعلقة بالتقاریر المالیة والسردیة للمجموعة وعملیات لجنة التدقیق التابعة 

الرقابة الداخلیة وااللتزام والتدقیق الداخلي / الخارجي.

لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 
لمسؤولیة الكاملة عن إعداد استراتیجیة المخاطر وتنفیذ المبادئ واألطر والسیاسات لتعزیز ھیكل إدارة المخاطر تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ا

للمخاطر  ةلدى المجموعة إلى معاییر أفضل الممارسات. وھذا یشمل على سبیل المثال ال الحصر ضمان توفر ھیاكل رقابة فعالة ومراقبة التعرضات الكلی
ى مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السیولة والمخاطر التشغیلیة والمخاطر القانونیة). (تشمل وال تقتصر عل

لجنة مكافآت المجموعة
استثناء تلك ب تعمل لجنة مكافآت المجموعة بالنیابة عن مجلس اإلدارة في كافة الشؤون المتعلقة بالحوكمة والمكافآت والترشیحات والخطط االستراتیجیة،

واإلجراءات المحصورة لدى مجلس اإلدارة على أساس المخصصات القانونیة أو النظام األساسي. ویناط بلجنة مكافآت المجموعة مسؤولیة الصالحیات
لیة باالجل وقادعم مجلس اإلدارة في اإلشراف على خطة المكافآت، وذلك من أجل التأكد من أن المكافآت مالئمة ومتوافقة مع ثقافة البنك واألعمال طویلة

تحمل المخاطر واألداء وبیئة الرقابة وأي متطلبات قانونیة أو نظامیة.

مجموعة إدارة المخاطر
صورة موعة بوتتولى مجموعة إدارة المخاطر مسؤولیة تنفیذ اإلجراءات المتعلقة بالمخاطر وصیانتھا لضمان وجود عملیات رقابة مستقلة. وتعمل ھذه المج

دعم أنشطتھا بالتزامن مع حمایة محفظة مخاطر المجموعة. وقد وضعت المجموعة آلیات حكیمة لمراقبة المخاطر (العملیات وثیقة مع المؤسسة التجاریة ل
لمجموعة واألنظمة) من أجل ضمان التزام موجودات ومحافظ الموجودات الفردیة بمقاییس الشروط والسیاسات المتفق علیھا. عالوة على ما تقدم، فإن ا

دات االئتمان وتقاریر سیاسات ومحافظ المخاطر وتقدمھا إلى لجنة االئتمان ولجنة المخاطر.تراجع جمیع مستن

لجنة مخاطر اإلدارة العامة
سبیل المثال ال لجنة مخاطر اإلدارة العامة ھي سلطة الموافقة العلیا على مستوى اإلدارة في كافة جوانب إدارة مخاطر المنشأة، وتشمل ھذه المخاطر على 

ركات لشمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغیلیة والمخاطر القانونیة والمخاطر التنظیمیة ومخاطر السیولة والمخاطر المالیة وحوكمة االحصر
ع القضایا جمیوشؤون التدقیق لدى البنك (وأي شركات تابعة وزمیلة یملك فیھا استثمارات استراتیجیة). وتقدم لجنة مخاطر اإلدارة العامة توصیات حول

المتعلقة بسیاسات ومحافظ االستثمار إلى لجنة المخاطر واللجان األخرى التابعة لمجلس اإلدارة.



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٤١

(تابع) إدارة المخاطر٢٧

مقدمة (تابع)

خزینة المجموعة
عد المسؤول األول عن إدارة مخاطر التمویل والسیولة لدى قسم الخزینة ھو المسؤول عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والھیكل المالي العام، كما ی

المجموعة.

التدقیق الداخلي
لمجموعة ام ایضطلع قسم التدقیق الداخلي بمراجعة عملیات إدارة المخاطر لدى كل المجموعة سنویاً حیث یقوم بفحص مدى كفایة اإلجراءات المطبقة والتز

لنتائج التي توصل إلیھا عن كافة عملیات المراجعة مع اإلدارة ویقوم برفع تقاریر عن النتائج والتوصیات إلى لجنة بھا. یقوم قسم التدقیق الداخلي بمناقشة ا
التدقیق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

نظم قیاس المخاطر واإلبالغ عنا
ذه السقوف استراتیجیة العمل والبیئة السوقیة یتم رصد ومراقبة المخاطر بصورة رئیسیة على أساس السقوف الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس ھ

تقّیم وعة وللمجموعة وكذلك مستوى الخطر الذي تكون المجموعة مستعدة لقبولھ، مع مزید من التركیز على قطاعات معینة. وإضافة إلى ذلك، تراقب المجم
ھا ونشاطاتھا.قدرتھا العامة على تحّمل المخاطر فیما یتعلق بالتعرض الشامل للمخاطر بجمیع أنواع

تقدیم وشرح میتم فحص المعلومات التي یتم الحصول علیھا من جمیع الشركات ثم تتم معالجتھا من أجل تحدید وتحلیل المخاطر ومراقبتھا في وقت مبكر. یت
التقریر التعرض الكلي لمخاطر االئتمان، ھذه المعلومات لمجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واالئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ورؤساء أقسام العمل. یتضمن 

على  انواالستثناءات من السقوف، ومعدالت السیولة والتغیرات على محفظة المخاطر. وتتولى اإلدارة العلیا تقییم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتم
وفر التقریر جمیع المعلومات الالزمة لتقییم مخاطر أساس ربع سنوي. كما یتلقى مجلس اإلدارة تقریرا شامال كل ثالثة أشھر حول مخاطر االئتمان وی

االئتمان للمجموعة وتحدیدھا.

المعلوماتوعلى جمیع مستویات المجموعة، یتم إعداد تقاریر حول المخاطر ألغراض محددة ویتم توزیعھا للتأكد من أن جمیع قطاعات العمل لدیھا أحدث 
الشاملة والضروریة.

لى الرئیس التنفیذي ولجنة مخاطر اإلدارة العامة وجمیع أعضاء اإلدارة ذوي الصلة في كافة الجوانب المتعلقة بالمخاطر التي یتم تقدیم بیانات موجزة إ
اختارتھا المجموعة، وذلك یشمل مدى االلتزام بالسقوف واالستثمارات الخاصة والسیولة، باإلضافة إلى أي تطورات أخرى في المخاطر.

الحد من المخاطر
یة. ت األجنبدم المجموعة في إطار إدارتھا الشاملة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى لمواجھة المخاطر الناجمة عن التغیرات في أسعار الفائدة والعمالتستخ

تعتمد المجموعة بصورة فعالة على الضمانات للحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان.

تركیز المخاطر
ان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة أو أن تتمتع األطراف تنشأ التركیزات في مخاطر االئتم

وف االقتصادیة أو رالمقابلة بنفس الخصائص االقتصادیة التي بسببھا تتأثر مقدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة بقدٍر مماثل نتیجة للتغیرات في الظ
و منطقة ألسیاسیة أو غیرھا من الظروف. تشیر التركیزات في المخاطر إلى تأثر أداء المجموعة نسبیاً بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معین ا

جغرافیة محددة.

ى المحافظة على تنوع المحفظة.وبھدف تفادي زیادة التركیز في المخاطر، تشتمل السیاسات واإلجراءات الخاصة بالمجموعة على إرشادات محددة تھدف إل
تتم مراقبة وإدارة تركیزات مخاطر االئتمان التي یتم تحدیدھا وفقاً لذلك.



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٤٢

(تابع) إدارة المخاطر٢٧

مخاطر االئتمان 

ة. ة مما یتسبب في تكبد المجموعة خسائر مالیتتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة العمیل أو الطرف المقابل على الوفاء بااللتزامات / االلتزامات التعاقدی
اً لسیاسات الیة وفقوتنشأ ھذه المخاطر من اإلقراض والتمویل التجاري والخزینة واألنشطة األخرى التي تقوم بھا المجموعة. وتتم مراقبة مخاطر االئتمان بفع

ءات ذات الصلة. وتنطوي إدارة مخاطر االئتمان أیضاً على مراقبة االئتمان التي تحدد بوضوح عملیة تفویض صالحیات اإلقراض والسیاسات واإلجرا
تركیزات المخاطر حسب قطاع العمل والمنطقة الجغرافیة.

جعة ذلك المراوضعت المجموعة إجراءات لمراجعة الجدارة االئتمانیة للكشف المبكر عن التغیرات المحتملة في الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة، وك
طر امة للضمانات. سقوف الطرف المقابل تحدد باستخدام نظام تصنیف مخاطر االئتمان الذي یحدد لكل طرف مقابل تصنیفاً للمخاطر. تصنیفات المخالمنتظ

صحیحیة.ات التاءخاضعة للمراجعة المنتظمة. وتسمح ھذه اإلجراءات للمجموعة بتقییم الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر التي تتعرض لھا وباتخاذ اإلجر

یتم بیان مات.یوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بیان المركز المالي الموحد، بما في ذلك المطلوبات الطارئة وااللتزا
.الحد األقصى قبل تأثیر تخفیف المخاطر باستخدام التعزیزات االئتمانیة والتسویة الرئیسیة واتفاقیات الضمانات

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھمإیضاحات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
٥٢٫٦٥٨٫٩١٢٢٫٩٣٦٫٦٣٣(باستثناء النقد في الصندوق)

٦٣٦٥٫٠٧٦٨٦٤٫٣٨٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
٧١٣٫٣٤٥٫٥٦٢١٥٫٦٧١٫٦٣١قروض وسلفیات (بالصافي من المخصصات) 

٨٣٫٣٠٤٫٥٩٦٢٫٥٤٩٫٦٦٠استثمارات
١١٨٢٤٫٤٨٩٧٨٥٫٧٤٣موجودات أخرى*

──────────────* باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المستحوذ علیھا لتسویة الدیون
٢٠٫٤٩٨٫٦٣٥٢٢٫٨٠٨٫٠٥٣اإلجمالي

──────────────
٢٦٤٢٠٫٥٦٣٤٦١٫٣٥٨خطابات اعتماد

٢٦٣٫٢١٨٫٢٤٣٣٫٠٢٣٫٩٧٥اناتضم
٢٦٢٫٧١٦٫٩٦٦٢٫٧٨٤٫٦٢٩التزامات قروض غیر مسحوبة 

──────────────
٦٫٣٥٥٫٧٧٢٦٫٢٦٩٫٩٦٢المجموع

──────────────
٢٦٫٨٥٤٫٤٠٧٢٩٫٠٧٨٫٠١٥مجموع التعرض لمخاطر االئتمان

══════════════

ات المالیة بالقیمة العادلة، فإن المبالغ الظاھرة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان، لكنھا ال تشمل الحد في الحاالت التي یتم فیھا تسجیل األدو
األقصى للتعرض للمخاطر الذي قد ینشأ في المستقبل نتیجة للتغیرات في القیم.



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٤٣

  (تابع)إدارة المخاطر٢٧

مخاطر االئتمان (تابع)

قصى للتعرض لمخاطر االئتمانتركیزات المخاطر للحد األ
ألي تمانیدار تركیز المخاطر من حیث العمیل / الطرف المقابل على أساس المنطقة الجغرافیة وقطاع األعمال. بلغ الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئ

ل مراعاة الضمانات أو التعزیزات درھم) قب٦٦٥٫٠٩٧٫٠٠٠: ٢٠١٥درھم (٦٠٠٫٨٦٨٫٠٠٠ما مقداره ٢٠١٦دیسمبر ٣١عمیل أو طرف مقابل كما في 
درھم) دون الحمایة المذكورة.٦٦٥٫٠٩٧٫٠٠٠: ٢٠١٥درھم (٦٠٠٫٨٦٨٫٠٠٠االئتمانیة األخرى وما مقداره 

ق لمناطایمكن تحلیل الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بعد المخصصات ومراعاة أي ضمانات ُمحتفظ بھا أو تعزیزات ائتمانیة أخرى حسب 
الجغرافیة التالیة:

٢٠١٦٢٠١٥
مطلوبات طارئةمطلوبات طارئة

التزاماتوالموجوداتالتزاماتوالموجودات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥٫٧٤٢٫٣٢٠  ١٨٫٦٦٨٫٧٧٣٥٫٩٢٨٫٥٤٦٢١٫٠٦٢٫١٨٤اإلمارات العربیة المتحدة
١٫٣١٢٫٣٤٩١٦٨٫٩٨٣١٫٣٩١٫٥١٥١٧٤٫٤٧٤دول أخرى في الشرق األوسط

١٢٨٫١٣٣٥٩٫٢٤٨١٥٧٫٦٥٢٧٨٫٨٦٨أوروبا
١٠٫٥٨٦٥٠٠-٢٦٢٫٣٠٢الوالیات المتحدة األمریكیة

١٢٧٫٠٧٨١٩٨٫٩٩٥١٨٦٫١١٦٢٧٣٫٨٠٠باقي دول العالم
────────────────────────────

٦٫٢٦٩٫٩٦٢  ٢٠٫٤٩٨٫٦٣٥٦٫٣٥٥٫٧٧٢٢٢٫٨٠٨٫٠٥٣المجموع
════════════════════════════

ات المحتفظ نفیما یلي تحلیل الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان (باستثناء النقد في الصندوق) بعد المخصصات وقبل األخذ باالعتبار الضما
بھا أو التعزیزات االئتمانیة األخرى حسب قطاع العمل:

٢٠١٦٢٠١٥
ھمألف درألف درھم

٤٫٨٦٦٫٩٧٠٥٫٦٣٢٫١٧٧مالیةالخدمات ال
٢٫٧٦٦٫٣٥٩٣٫٢٩٠٫٢٩١تجارةال

١٫٩٩٢٫٦٢٨٢٫٣٨٠٫٦٥٠التصنیع
٣٫٤٩١٫٠٥٠٢٫٨٥١٫٦٢٦الحكومة والقطاع العام

٨٣١٫٤٦٦٧٩٤٫٠٩٩اإلنشاءات
١٫٨٧٢٫٨٥٢١٫٩٩٣٫٦٩٢خدمات أخرى

٥٫٦٦٦٫٣٠٢٦٫٦٨٤٫٥٤٣أخرى
──────────────

٢١٫٤٨٧٫٦٢٧٢٣٫٦٢٧٫٠٧٨
)٨١٩٫٠٢٥()٩٨٨٫٩٩٢(ناقصا: مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات

──────────────
٢٠٫٤٩٨٫٦٣٥٢٢٫٨٠٨٫٠٥٣
══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٤٤  

(تابع) إدارة المخاطر٢٧

مخاطر االئتمان (تابع)

الجودة االئتمانیة لفئات الموجودات المالیة

للموجودات المالیة من قبل المجموعة باستخدام التصنیفات االئتمانیة الداخلیة. ویبین الجدول أدناه جودة االئتمان حسب فئة الموجودات تدار الجودة االئتمانیة 
المالیة، استنادا إلى نظام التصنیف االئتماني للمجموعة. 

لم یتأخر سدادھا ولم تتعرض لالنخفاض في القیمة٢٠١٦دیسمبر ٣١
──────────────────────────────

تأخر سدادھا 
ولم تتعرض 

لالنخفاض في 
القیمة

ألف درھم

تعرضت 
النخفاض فردي 

في القیمة
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

مرتفعة 
الدرجة

ألف درھم
الدرجة القیاسیة

ألف درھم

دون الدرجة 
القیاسیة

ألف درھم

أرصدة لدى مصرف 
العربیة المتحدة اإلمارات 
٢٫٦٥٨٫٩١٢---٢٫٦٥٨٫٩١٢المركزي:

٣٦٥٫٠٧٦--١٠٤٫١١٧٢٦٠٫٩٥٩مبالغ مستحقة من البنوك
قروض وسلفیات (إجمالي)

٤٢٤٫٥٣٨٧٫٥١٧٫٨٣٦١٫٧٠٢٫٢٩٣٣٢٨٫٤٥٢٧٠٣٫٢٩١١٠٫٦٧٦٫٤١٠للشركات -
٢٠٫٢٩٧١٢٢٫٠١١٣٫٦٥٨٫١٤٤-٣٫٥١٥٫٨٣٦-لألفراد-

٣٫٣٠٤٫٥٩٦---٢٫٤٦٩٫٥٤٨٨٣٥٫٠٤٨تثماراتاالس
٨٢٤٫٤٨٩--١٦٦٫٠٨٣٥٦٧٫٧١٨٩٠٫٦٨٨موجودات أخرى

──────────────────────────────────────────
٥٫٨٢٣٫١٩٨١٢٫٦٩٧٫٣٩٧١٫٧٩٢٫٩٨١٣٤٨٫٧٤٩٨٢٥٫٣٠٢٢١٫٤٨٧٫٦٢٧
══════════════════════════════════════════

لم یتأخر سدادھا ولم تتعرض لالنخفاض في القیمة٢٠١٥دیسمبر ٣١
──────────────────────────────

تأخر سدادھا 
ولم تتعرض 

لالنخفاض في 
القیمة

ألف درھم

تعرضت 
النخفاض فردي 

في القیمة
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

مرتفعة 
الدرجة

ألف درھم
الدرجة القیاسیة

ألف درھم

دون الدرجة 
القیاسیة

لف درھمأ

أرصدة في مصرف اإلمارات 
٢٫٩٣٦٫٦٣٣----٢٫٩٣٦٫٦٣٣المركزيالعربیة المتحدة 

٨٦٤٫٣٨٦---١٩٠٫٨٧٦٦٧٣٫٥١٠مبالغ مستحقة من البنوك
قروض وسلفیات (إجمالي)

٦٦٨٫٢٨٣٦٤٨٫٣٦٤٤٨٠٫٨٤١١١٫٦٧٦٫٠٧٩  ٦٫٤٢٢٫٦٦٦  ٣٫٤٥٥٫٩٢٥للشركات -
٤٫٨١٤٫٥٧٧  ٣٥٫٠٥٦١٨٠٫٣٠٩-٤٫٥٩٩٫٢١٢  -  لألفراد-

٢٫٥٤٩٫٦٦٠---٢٫١٧٦٫٨١٥٣٧٢٫٨٤٥االستثمارات
٧٨٥٫٧٤٣--٢٠٥٫٧٦٥٥٤٧٫٤٢٦٣٢٫٥٥٢موجودات أخرى

──────────────────────────────────────────
٦٦١٫١٥٠٢٣٫٦٢٧٫٠٧٨  ٨٫٩٦٦٫٠١٤١٢٫٦١٥٫٦٥٩٧٠٠٫٨٣٥٦٨٣٫٤٢٠
══════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٤٥  

  (تابع)إدارة المخاطر٢٧

مخاطر االئتمان (تابع)

تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض لالنخفاض في القیمة

دھا سداد. وال تعتبر أغلبیة القروض التي تأخر سداتشمل القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا تلك القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا حسب جدول ال
نحو التالي:لأنھا قد تعرضت لالنخفاض في القیمة. إن تحلیل أعمار القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض لالنخفاض في القیمة ھو على ا

أكثر من٩٠إلى ٦٠٦١إلى ٣٠٣١أقل من ٢٠١٦دیسمبر ٣١
المجموعیوماً ٩١ماً یویوماً یوماً 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٩١٫٤٣٩١٥٫٦١٩٢٦٫٤٥٠٢١٥٫٢٤١٣٤٨٫٧٤٩قروض وسلفیات 
═══════════════════════════════════

أكثر من٩٠إلى ٦٠٦١إلى ٣٠٣١أقل من ٢٠١٥دیسمبر ٣١
لمجموعایوماً ٩١یوماً یوماً یوماً 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٢٦٫٦٧٦١٦٥٫١٣٠١٣٦٫٠٢٤١٥٥٫٥٩٠٦٨٣٫٤٢٠قروض وسلفیات 
═══════════════════════════════════

) من القروض أعاله تم تقدیمھا إلى قطاع الشركات.٪٢٠١٥:٩٥( ٪٩٣ما یقارب نسبة 

لفئات الموجودات المالیة داخل المیزانیة العمومیة التي تم إعادة التفاوض على شروطھاالقیمة الدفتریة 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

١٫٤١٤٫٥٥٥٧٠٨٫٥٥٤قروض وسلفیات 
══════════════

الضمانات المحتفظ بھا والتعزیزات االئتمانیة األخرى

مانیة أخرى مقابل بعض تعرضاتھا االئتمانیة. وتتمثل األنواع الرئیسیة لھذه الضمانات التي تم الحصول علیھا في تحتفظ المجموعة بضمانات وتعزیزات ائت
جاریة. مم المدینة التالنقد والكفاالت والرھونات من الدرجة األولى والرھونات المتغیرة على الممتلكات العقاریة والمركبات والمنشآت واآلالت والمخزون والذ

د مالمجموعة أیضا على ضمانات من الشركات األم مقابل القروض التي تقدمھا إلى شركاتھا التابعة والشركات األخرى التابعة لمجموعتھا. ویعتوتحصل 
التقییم. ت احجم ونوع الضمانات المطلوبة على تقییم المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل. یتم تطبیق مبادئ توجیھیة بشأن قبول أنواع الضمانات ومؤشر

قیمة إلدارة الوعموماً ال یتم االحتفاظ بضمانات مقابل االستثمارات لغیر أغراض المتاجرة والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالیة. وتراقب ا
تمانیة ومدى ي للتسھیالت االئالسوقیة للضمانات وحسب الضرورة تطلب ضمانات إضافیة وفقا لالتفاقات المعنیة، وتدرس قیمة الضمان أثناء الفحص الدور

كفایة مخصص انخفاض القیمة للقروض والسلفیات. 

فیما یلي نسبة التعرضات المضمونة واألنواع الرئیسیة للضمانات المحتفظ بھا مقابل القروض والسلفیات:

النوع الرئیسي للضمان المحتفظ بھنسبة التعرض المضمون 

٢٠١٦٢٠١٥

عقارات سكنیة٪١٠٠٪١٠٠اد قروض رھن لألفر
ممتلكات ومعدات وعقارات تجاریة ٪٣٩٪٥١عمالء شركات

ورھونات متغیرة على موجودات 
المجموعة 
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٤٦  

  (تابع)إدارة المخاطر٢٧

مخاطر االئتمان (تابع)

الضمانات المحتفظ بھا والتعزیزات االئتمانیة األخرى (تابع)

قروض رھن لألفراد

لمخاطر االئتمان من قروض الرھن لألفراد برھن وفقاً لنسبة القرض إلى القیمة ھو كالتالي:  التعرضات

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

نسبة القرض إلى القیمة

٣٣١٫٠٦٨٤٤٧٫٢٠١٪٥٠أقل من 
٨٨٩٫٤١٠١٫٠٠١٫٥٤٩٪٧٠-٥١
٦٤٢٫٧١٦٦١٧٫١٩٢٪٩٠-٧١
٧٫٣٤٣٪١٠٠-٩١-

-٥١٧٪١٠٠ن أكثر م
──────────────

١٫٨٧١٫٠٥٤٢٫٠٦٥٫٩٤٢المجموع
══════════════

على  لیتم احتساب نسبة القرض إلى القیمة كنسبة إجمالي مبلغ القرض إلى قیمة الضمان. ویستثنى من قیمة الضمان أي تعدیالت یتم إجراؤھا للحصو
قروض برھن سكني إلى قیمة الضمان عند اإلنشاء المحدث بناء على التغیرات في مؤشرات أسعار المنازل.الضمان أو بیعھ. وتستند قیمة الضمان بالنسبة لل

قروض تعرضت النخفاض في القیمة:

روض قبالنسبة للقروض التي تعرضت لالنخفاض في القیمة، تستند قیمة الضمان إلى أحدث عملیات التثمین. وفیما یلي التعرض لمخاطر االئتمان من 
ألفراد برھن عقاري التي تعرضت لالنخفاض في القیمة وفقاً لنسبة القرض إلى القیمة:ا

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

نسبة القرض إلى القیمة

٤٫٠٠٩١٠٫٠٩٦٪٥٠أقل من 
١٤٫٠٧٤٤١٫٣٧١٪٧٠-٥١

٢٥٫٠٨٨٧٫٢٨٢٪٧٠أكثر من 
──────────────

٤٣٫١٧١٥٨٫٧٤٩المجموع
══════════════

، بلغ صافي القیمة الدفتریة للقروض والسلفیات التي تعرضت لالنخفاض في القیمة والممنوحة إلى العمالء من األفراد (بما ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
بھا مقابل تلك القروض درھم)، كما بلغت قیمة الضمانات القابلة للتحدید المحتفظ٢٠١٥:١٨٠٫٣٠٩٫٠٠٠درھم (١٢٢٫٠١١٫٠٠٠فیھا الرھونات) 

درھم).٢٠١٥:٦٨٫٤٣٥٫٠٠٠درھم (٧٦٫٤٠١٫٠٠٠والسلفیات 

عمالء شركات

، بلغ صافي القیمة الدفتریة للقروض والسلفیات التي تعرضت لالنخفاض في القیمة والممنوحة إلى العمالء من الشركات ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
بلغت قیمة الضمانات القابلة للتحدید (ال سیما العقارات التجاریة) المحتفظ بھا مقابل تلك القروض )، كما٢٠١٥:٤٨٠٫٨٤١٫٠٠٠درھم (٦٨٧٫٦٥٧٫٠٠٠

درھم). وبالنسبة لكل قرض، تصل قیمة الضمانات المفصح عنھا إلى القیمة االسمیة للقرض ٢٠١٥:٩٨٫٥٢١٫٠٠٠درھم (١٧٨٫٩٥٢٫٠٠٠والسلفیات 
المحتفظ بھ مقابلھا. 
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  (تابع)اطرإدارة المخ٢٧

مخاطر السیولة

تتم تسویتھا التيتتمثل مخاطر السیولة في المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد تواجھھا المجموعة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بالمطلوبات المالیة
المجموعة على الوفاء بالتزامات السداد عند استحقاقھا في بتسلیم مبالغ نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. وتنشأ مخاطر السیولة نتیجة الحتمالیة عدم قدرة

قت كما أنھا طبظل الظروف العادیة والصعبة. وللحد من ھذه المخاطر، قامت اإلدارة بترتیب مصادر تمویل متنوعة باإلضافة إلى قاعدة الودائع األساسیة، 
اقبة التدفقات النقدیة المستقبلیة والسیولة بشكل یومي. وقد قامت المجموعة بإعداد سیاسة إلدارة الموجودات مع األخذ بعین االعتبار عنصر السیولة ومر

الیة یمكن الععملیات رقابة داخلیة وخطط طوارئ إلدارة مخاطر السیولة. ویتضمن ذلك إجراء تقییم للتدفقات النقدیة المتوقعة وتوفر ضمانات من الدرجة 
  اجة.استخدامھا لضمان توفر تمویل إضافي عند الح

تملك المجموعة ووتحتفظ المجموعة بمحفظة موجودات متداولة ومتنوعة من المفترض أن یتم تسییلھا بسھولة في حالة التوقف غیر المتوقع للتدفقات النقدیة. 
صرف عة بودیعة إلزامیة لدى مأیضاً تسھیالت ائتمانیة ملتزم بھا یمكن الحصول علیھا للوفاء باحتیاجات السیولة لدیھا. إضافة إلى ذلك، تحتفظ المجمو

من الودائع ألجل. ووفقاً لسیاسات المجموعة، یتم تقییم مركز السیولة وإدارتھ في  ٪١من الودائع الجاریة و ٪١٤اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تساوي 
كل عام والمجموعة على وجھ التحدید. الجانب األكثر ضوء مجموعة متنوعة من التصورات، مع إیالء العنایة الواجبة لعناصر الضغط المتعلقة بالسوق بش

ودات دخال نسبة الموجأھمیة ھو االحتفاظ بنسب الحدود النظامیة لإلقراض إلى الموارد المستقرة والموجودات السائلة المؤھلة إلى إجمالي المطلوبات. وقد تم إ
، وقد استبدلت ھذه النسبة نسبة الموجودات السائلة. وتتكون الموجودات ٢٠١٥سنة  السائلة المؤھلة من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي في

نة كما ا في السالسائلة المؤھلة من النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي والودائع البنكیة قصیرة األجل وسندات الدین المؤھلة. وقد كانت ھذه النسب كم
یلي:

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٪٨١٫٠٪٧٧٫٥نسبة اإلقراض إلى الموارد المستقرة
٪١٨٫٧٪١٩٫٢نسبة الموجودات السائلة المؤھلة

إلى العمالء. ویتم مراقبة ھذه الحسابات باستخدام قروضھالوتشدد المجموعة على أھمیة الحسابات الجاریة والودائع ألجل وحسابات التوفیر كمصادر تمویل 
موارد المستقرة التي تقارن القروض والسلفیات إلى العمالء كنسبة من حسابات العمالء الجاریة األساسیة وحسابات التوفیر األساسیة نسبة اإلقراض إلى ال

للعمالء إلى جانب التمویل ألجل.
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(تابع) إدارة المخاطر٢٧

مخاطر السیولة (تابع)

موعة السابقة في لیھ تجربة المجة المتبقیة بتاریخ بیان المركز المالي حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ باالعتبار آجال االستحقاق الساریة وفقاً لما تشیر إُحددت آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات على أساس الفتر
كما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١االحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة كما في 

أشھر٦ن مأشھر٣من ٣أقل من 
المجموع الفرعي 

 ٥أكثر من منألقل
سنوات

اإلجمالي الفرعي 
منألكثر

اإلجماليغیر مؤرخأشھر١٢سنوات٥إلى ١شھراً ١٢أشھر١٢إلى أشھر٦إلى أشھر
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربیة المتحدة

٢٫٧٦٦٫٥٢٨----٢٫٤٦٦٫٥٢٨١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٢٫٧٦٦٫٥٢٨المركزي
٣٦٥٫٠٧٦----٣٦٥٫٠٧٦-٢٤٠٫٠٧٦١٢٥٫٠٠٠مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

قروض وسلفیات 
١٤٫٣٣٤٫٥٥٤-٣٫٤٩٢٫٠٤٢٥٣٧٫٠٤٢٦٩٦٫٦١٥٤٫٧٢٥٫٦٩٩٥٫٠٩٣٫١٦٠٤٫٥١٥٫٦٩٥٩٫٦٠٨٫٨٥٥(إجمالي)

٢٩٤٫٩١١١٫٠٨٠٫٩٣٣١٫٩٢٨٫٧٥٢٣٫٠٠٩٫٦٨٥٩٫١٥٧٣٫٣١٣٫٧٥٣-٢٣٩٫٠٠٧٥٥٫٩٠٤استثمارات 
---------استثمار عقاري

ممتلكات ومعدات وأعمال 
٥٨٤٫٣٢٥٥٨٤٫٣٢٥-------قید التنفیذرأسمالیة

٨٧٦٫٣٠٠-٥٣٨٫١٠٥١١٨٫٠٨٠١٣٧٫٧١٢٧٩٣٫٨٩٧٧٥٫٠٩٤٧٫٣٠٩٨٢٫٤٠٣وجودات أخرىم
مخصص االنخفاض في قیمة

)٩٨٨٫٩٩٢(----)٩٨٨٫٩٩٢(--)٩٨٨٫٩٩٢(والسلفیاتالقروض
───────────────────────────────────────────────────────────────

٥٫٩٨٦٫٧٦٦٩٨٦٫٠٢٦٩٨٤٫٣٢٧٧٫٩٥٧٫١١٩٦٫٢٤٩٫١٨٧٦٫٤٥١٫٧٥٦١٢٫٧٠٠٫٩٤٣٥٩٣٫٤٨٢٢١٫٢٥١٫٥٤٤وع الموجوداتمجم
───────────────────────────────────────────────────────────────

المطلوبات وحقوق الملكیة 
للمساھمین

١٫٠٩٥٫٤٨٢-٤٤٠٫٦٧٦-٢٢٠٫٣٣٨٦٥٤٫٨٠٦٤٤٠٫٦٧٦-٤٣٤٫٤٦٨مبالغ مستحقة للبنوك
١٥٫٥٣٨٫٠١٥-٧٦٧٫٠١٨-١١٫١٥٤٫٩٠٠٢٫٠١١٫٥٢٦١٫٦٠٤٫٥٧١١٤٫٧٧٠٫٩٩٧٧٦٧٫٠١٨ودائع العمالء

١٫٥٢٤٫٠٠٥-١٫٤٣٢٫١٩٧-٩١٫٨٠٨٩١٫٨٠٨١٫٤٣٢٫١٩٧--قروض متوسطة األجل
٦٨٦٫٦٤٢١٠٤٫٧٦٤١١٨٫٣٩٢٩٠٩٫٧٩٨٤٣٫٨٨٩٢٣٫٥٢٣٦٧٫٤١٢٣٠٫١١٥١٫٠٠٧٫٣٢٥مطلوبات أخرى

٢٫٠٨٦٫٧١٧٢٫٠٨٦٫٧١٧-------حقوق الملكیة للمساھمین
───────────────────────────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات وحقوق 
١٢٫٢٧٦٫٠١٠٢٫١١٦٫٢٩٠٢٫٠٣٥٫١٠٩١٦٫٤٢٧٫٤٠٩٢٫٦٨٣٫٧٨٠٢٣٫٥٢٣٢٫٧٠٧٫٣٠٣٢٫١١٦٫٨٣٢٢١٫٢٥١٫٥٤٤الملكیة للمساھمین

───────────────────────────────────────────────────────────────
-)١٫٥٢٣٫٣٥٠(٣٫٥٦٥٫٤٠٧٦٫٤٢٨٫٢٣٣٩٫٩٩٣٫٦٤٠)٨٫٤٧٠٫٢٩٠()١٫٠٥٠٫٧٨٢()١٫١٣٠٫٢٦٤()٦٫٢٨٩٫٢٤٤(صافي عجز السیولة

═══════════════════════════════════════════════════════════════
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(تابع) إدارة المخاطر٢٧

مخاطر السیولة (تابع)

:٢٠١٥دیسمبر ٣١فیما یلي آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

أشھر ٦ن مأشھر٣من ٣أقل من 
المجموع الفرعي 

 ٥أكثر من منألقل
سنوات

اإلجمالي الفرعي 
منألكثر

اإلجماليغیر مؤرخأشھر١٢سنوات ٥إلى ١شھراً ١٢أشھر١٢إلى أشھر ٦لى إأشھر
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربیة المتحدة

٣٫٠٧٥٫٣٥٢----٣٫٠٧٥٫٣٥٢--٣٫٠٧٥٫٣٥٢المركزي
٨٦٤٫٣٨٦----٨٦٤٫٣٨٦-٧٧٢٫٥٧٨٩١٫٨٠٨مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

قروض وسلفیات 
١٦٫٤٩٠٫٦٥٦-٣٫٩٥٢٫٢٥٢٧٩٩٫٠١٥٥٣٤٫٧٨٤٥٫٢٨٦٫٠٥١٦٫٦٦١٫٧٥٨٤٫٥٤٢٫٨٤٧١١٫٢٠٤٫٦٠٥(إجمالي)

٥٥٫٥٧٠٥٧٫٢٩٦١٤٩٫٧٧١٩٦٧٫٥٤٣١٫٤٣٢٫٣٤٦٢٫٣٩٩٫٨٨٩٩٫٦٩٠٢٫٥٥٩٫٣٥٠  ٣٦٫٩٠٥استثمارات 
٧٨٫٠٠٠٧٨٫٠٠٠-------استثمار عقاري

ممتلكات ومعدات وأعمال 
٥٨٧٫٧١٨٥٨٧٫٧١٨-------قید التنفیذرأسمالیة

٨٢٧٫١٨٦-٤٠٫٧٤٥-٦٢٩٫٩٠٩١٢٢٫٣٢٤٣٤٫٢٠٨٧٨٦٫٤٤١٤٠٫٧٤٥موجودات أخرى
مخصص االنخفاض في قیمة 

)٨١٩٫٠٢٥(----)٨١٩٫٠٢٥(--)٨١٩٫٠٢٥(القروض والسلفیات
───────────────────────────────────────────────────────────────

٥٫٩٧٥٫١٩٣١٣٫٦٤٥٫٢٣٩٦٧٥٫٤٠٨٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣  ٧٫٦٤٧٫٩٧١١٫٠٦٨٫٧١٧٦٢٦٫٢٨٨٩٫٣٤٢٫٩٧٦٧٫٦٧٠٫٠٤٦مجموع الموجودات
───────────────────────────────────────────────────────────────

١٫٠٣٧٫٩٤٦-٣٦٧٫٢٣٠-٥١٩٫١٧٣٦٧٠٫٧١٦٣٦٧٫٢٣٠-١٥١٫٥٤٣مبالغ مستحقة للبنوك
١٦٫٧٧٥٫٠٤٣-٧٢٨٫٢٦٥-١٢٫٣٣٢٫٧٠٦١٫٩٩٨٫٨٣٠١٫٧١٥٫٢٤٢١٦٫٠٤٦٫٧٧٨٧٢٨٫٢٦٥ودائع العمالء

٢٫٣١٣٫٥٤٩-١٫٩٩٤٫٢١٩-٣١٩٫٣٣٠١٫٩٩٤٫٢١٩--٣١٩٫٣٣٠قروض متوسطة األجل
٧٠١٫٣٢٢١٢١٫٦٧٤٣٢٫٧١٥٨٥٥٫٧١١٤٢٫١٤٤٤٠٫١٦٠٨٢٫٣٠٤٢٩٫١١٥٩٦٧٫١٣٠مطلوبات أخرى

٢٫٥٦٩٫٩٥٥٢٫٥٦٩٫٩٥٥-------حقوق الملكیة للمساھمین
───────────────────────────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات وحقوق 
١٣٫٥٠٤٫٩٠١٢٫١٢٠٫٥٠٤٢٫٢٦٧٫١٣٠١٧٫٨٩٢٫٥٣٥٣٫١٣١٫٨٥٨٤٠٫١٦٠٣٫١٧٢٫٠١٨٢٫٥٩٩٫٠٧٠٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣الملكیة للمساھمین

───────────────────────────────────────────────────────────────
-)١٫٩٢٣٫٦٦٢(٤٫٥٣٨٫١٨٨٥٫٩٣٥٫٠٣٣١٠٫٤٧٣٫٢٢١)٨٫٥٤٩٫٥٥٩()١٫٦٤٠٫٨٤٢()١٫٠٥١٫٧٨٧()٥٫٨٥٦٫٩٣٠(صافي عجز السیولة

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



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٥٠

  (تابع)إدارة المخاطر٢٧

مخاطر السیولة (تابع)

االستحقاق التعاقدیة المتبقیةتحلیل المطلوبات المالیة من حیث آجال

على أساس التزامات السداد التعاقدیة غیر المخصومة. ویتم ٢٠١٦دیسمبر ٣١یلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة في 
ومع ذلك، تتوقع المجموعة أن العدید من العمالء التعامل مع المبالغ المسددة الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان ھذا اإلشعار سوف یتم تقدیمھ في الحال. 

الحتفاظ بالودائع.الن یطلبوا السداد في أقرب موعد للدفع، وال یعكس الجدول التدفقات النقدیة المتوقعة وفقاً لما تشیر إلیھ تجربة المجموعة السابقة في 

أكثر من١٢إلى ٣٣أقل من 
المجموعسنوات٥سنوات٥إلى ١أشھرأشھرتحت الطلب

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٦دیسمبر ٣١

١٫١١٦٫٥٦١-١٢٫٤٩١٤٢٣٫٥٦٠٢٢٤٫١١١٤٥٦٫٣٩٩مبالغ مستحقة للبنوك
١٥٫٧١١٫٢٢٠-٤٫٥٣٨٫٤٧٥٦٫٦٨٤٫٩٨٠٣٫٦٨٦٫٨٧٧٨٠٠٫٨٨٨ودائع العمالء

١٫٥٩١٫٧٥٨-٩٤٫٤٨١١٫٤٩٧٫٢٧٧--قروض متوسطة األجل 
٧٩٢٫٥٤٣-١٧١٫٥٨٦٣٩٣٫٤٦٢٢٠٩٫٤٤٣١٨٫٠٥٢مطلوبات أخرى

٦٫٥٢٤١٩٫٥٧١١٠٢٫١١٨٥٧٫٥٩٠١٨٥٫٨٠٣-مشتقات مالیة
──────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات 
٤٫٧٢٢٫٥٥٢٧٫٥٠٨٫٥٢٦٤٫٢٣٤٫٤٨٣٢٫٨٧٤٫٧٣٤٥٧٫٥٩٠١٩٫٣٩٧٫٨٨٥المالیة غیر المخصومة

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

أكثر من١٢إلى ٣٣أقل من 
المجموعسنوات٥سنوات٥إلى ١أشھرأشھرتحت الطلب

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٥دیسمبر ٣١

١٫٠٤٣٫٧٤٣-٦٫٤٥٨١٤٥٫٢٣٠٥٢٢٫٦١٣٣٦٩٫٤٤٢نوكمبالغ مستحقة للب
١٦٫٩٠٣٫٦٣٣-٥٫١٢٦٫٠٢٢٧٫٢٥٧٫١٨٦٣٫٧٧٠٫٩٤٤٧٤٩٫٤٨١ودائع العمالء

٢٫٣٩٥٫٤٥٤-٢٫٠٧٥٫٩٠٢-٣١٩٫٥٥٢-قروض متوسطة األجل 
٧٩١٫٦٤٩-١٤١٫٤٥٢٤٧٨٫٧٠٦١٤٠٫٧٩٦٣٠٫٦٩٥مطلوبات أخرى

٦٫٦٨٢٢٠٫٠٤٥١٠١٫٢٣٦٧٤٫٢٢٧٢٠٢٫١٩٠-مشتقات مالیة
──────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات 
٤٫٤٥٤٫٣٩٨٣٫٣٢٦٫٧٥٦٧٤٫٢٢٧٢١٫٣٣٦٫٦٦٩  ٥٫٢٧٣٫٩٣٢٨٫٢٠٧٫٣٥٦  المالیة غیر المخصومة

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

ضحة في الجدول أعاله إجمالي التدفقات النقدیة المخصومة. ومع ذلك، قد تتم تسویة ھذه المبالغ باإلجمالي أو بالصافي. تمثل األدوات المالیة المشتقة المو
ویبین الجدول التالي مطابقة تلك المبالغ مع قیمھا الدفتریة.

أكثر من١٢إلى ٣٣أقل من 
المجموعسنوات٥سنوات٥إلى ١أشھرأشھرتحت الطلب

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٦یسمبر د٣١

٢٫٥٢٨٨٫٥٧٧٧٠٫٥١٤٥١٫٩٤٧١٣٣٫٥٦٦-تدفقات نقدیة مستلمة-
)١٨٥٫٨٠٣()٥٧٫٥٩٠()١٠٢٫١١٨()١٩٫٥٧١()٦٫٥٢٤(-تدفقات نقدیة مدفوعة-

──────────────────────────────────────────

)٥٢٫٢٣٧()٥٫٦٤٣()٣١٫٦٠٤()١٠٫٩٩٤()٣٫٩٩٦(-فيصا
══════════════════════════════════════════

المخصومة باألسعار المطبقة
)٥١٫٤١٣()٥٫٥٢٢()٣١٫٠٦٣()١٠٫٨٧٢()٣٫٩٥٦(-بین البنوك

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



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٥١

  (تابع)إدارة المخاطر٢٧

مخاطر السیولة (تابع)

تحلیل المطلوبات المالیة من حیث آجال االستحقاق التعاقدیة المتبقیة (تابع)

أكثر من١٢إلى ٣٣أقل من 
المجموعسنوات٥سنوات٥إلى ١أشھرأشھرتحت الطلب

ألف درھملف درھمأألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٦دیسمبر ٣١

١٫٧٨٠٦٫٨١٨٥٨٫١٢٤٥٨٫٠٠٨١٢٤٫٧٣٠-تدفقات نقدیة مستلمة-
)٢٠٢٫١٩٠()٧٤٫٢٢٧()١٠١٫٢٣٦()٢٠٫٠٤٥()٦٫٦٨٢(-تدفقات نقدیة مدفوعة-

──────────────────────────────────────────

)٧٧٫٤٦٠()١٦٫٢١٩()٤٣٫١١٢()١٣٫٢٢٧()٤٫٩٠٢(-صافي
═════════════════════════════════════════

المخصومة باألسعار المطبقة
)٧٦٫٤٠٠()١٥٫٩٠٤()٤٢٫٥٠٠()١٣٫١٢٤()٤٫٨٧٢(  -  بین البنوك

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

للمطلوبات المحتملة وااللتزامات للمجموعة:ویظھر الجدول التالي آجال االستحقاق التعاقدي

أكثر من١٢إلى ٣٣أقل من 
المجموعسنوات٥سنوات٥إلى ١أشھرأشھرتحت الطلب

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٦دیسمبر ٣١

٣٫٦٣٨٫٨٠٦-٢٫٣٤٥٫٨٧٦١٫٠٥٩٫٨٣٧٢٣٣٫٠٩٣-مطلوبات محتملة 
٢٫٧١٦٫٩٦٦----٢٫٧١٦٫٩٦٦التزامات

──────────────────────────────────────────

٦٫٣٥٥٫٧٧٢-٢٫٧١٦٫٩٦٦٢٫٣٤٥٫٨٧٦١٫٠٥٩٫٨٣٧٢٣٣٫٠٩٣المجموع
══════════════════════════════════════════

أكثر من١٢إلى ٣٣أقل من 
المجموعسنوات٥سنوات٥إلى ١أشھرأشھرتحت الطلب

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٦دیسمبر ٣١

٣٫٤٨٥٫٣٣٣-٢٫٣٥٧٫٢٨٦٨٥٢٫٠٧٧٢٧٥٫٩٧٠-مطلوبات محتملة 
٢٫٧٨٤٫٦٢٩----٢٫٧٨٤٫٦٢٩التزامات

──────────────────────────────────────────

٦٫٢٦٩٫٩٦٢-٢٫٧٨٤٫٦٢٩٢٫٣٥٧٫٢٨٦٨٥٢٫٠٧٧٢٧٥٫٩٧٠لمجموعا
══════════════════════════════════════════

لفعلیة أقل بكثیر یة اال تتوقع المجموعة أن یتم سحب كافة المطلوبات المحتملة وااللتزامات قبل انتھاء االلتزامات، وبالتالي یتوقع أن تكون التدفقات النقد
تلك الظاھرة في الجدول أعاله.من

مخاطر السوق

المخاطرتنشأ مخاطر السوق من التقلبات في معدالت الفائدة ومعدالت صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. وقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لقیمة 
ات لدى المجموعة. التي یمكن قبولھا. ویتم مراقبة ذلك على أساس مستمر من قبل لجنة الموجودات والمطلوب



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٥٢

  (تابع)إدارة المخاطر٢٧

مخاطر أسعار الفائدة

ض المجموعة یة. وتتعرتنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثیر التغّیرات في معدالت الفائدة على الربحّیة المستقبلّیة أو القیمة العادلة لألدوات المال
ابق أو الفروق في قیمة الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج المیزانیة العمومیة التي یحین أجلھا أو لمخاطر معدالت الفائدة نتیجة لحاالت عدم التط

س یومي، كما اُیعاد تسعیرھا في فترة معینة. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للفروق في معدالت الفائدة لفترات محددة. وتتم مراقبة المراكز على أس
التحوط إلبقاء ھذه المراكز ضمن الحدود الموضوعة.یتم استخدام استراتیجیات

جنة ر. لیتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بصورة رئیسیة من خالل مراقبة الفروق في معدالت الفائدة ووضع حدود معتمدة مسبقاً لفئات إعادة التسعی
قبل قسم الخزینة في أنشطة المراقبة الیومیة.الموجودات والمطلوبات ھي ھیئة مراقبة االلتزام بھذه الحدود، ویتم مساعدتھا من

لتجاریة:اویلخص الجدول التالي مركز حساسیة أسعار الفائدة بنھایة السنة. وفیما یلي ملخص مركز الفروق في أسعار الفائدة لدى البنك للمحافظ غیر

لغیر حساسأكثر من١٢إلى ٣٣أقل من 
الفائدة الدفتریةالقیمةسنوات٥سنوات٥إلى ١أشھرأشھر

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٦دیسمبر ٣١
الموجودات

نقد وأرصدة لدى

مصرف اإلمارات العربیة المتحدة 
١٫٥٦٦٫٥٢٨٢٫٧٦٦٫٥٢٨--٩٠٠٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠المركزي

١٧٤٫٤٢٢٣٦٥٫٠٧٦--٦٥٫٦٥٤١٢٥٫٠٠٠مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
١٣٫٣٤٥٫٥٦٢-٧٫٥٣٠٫٢٣٨١٫٣٢٠٫٠٩١٣٫٧٣٦٫٥٨٩٧٥٨٫٦٤٤قروض وسلفیات 

٢٣٩٫٠٠٧٥٥٫٩٠٤١٫٠٨٠٫٩٣٣١٫٩٢٨٫٧٥٢٩٫١٥٧٣٫٣١٣٫٧٥٣استثمارات 
------استثمار عقاري

٥٨٤٫٣٢٥٥٨٤٫٣٢٥----ممتلكات ومعدات 
وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ

٨٧٦٫٣٠٠٨٧٦٫٣٠٠----موجودات أخرى
──────────────────────────────────────────

٨٫٧٣٤٫٨٩٩١٫٨٠٠٫٩٩٥٤٫٨١٧٫٥٢٢٢٫٦٨٧٫٣٩٦٣٫٢١٠٫٧٣٢٢١٫٢٥١٫٥٤٤مجموع الموجودات
──────────────────────────────────────────

المطلوبات وحقوق الملكیة 
نللمساھمی

١٢٫٤٩١١٫٠٩٥٫٤٨٢---١٫٠٨٢٫٩٩١مبالغ مستحقة للبنوك
٤٫٣٦٠٫٤٠٤١٥٫٥٣٨٫٠١٥-٦٫٨٩٠٫٢٥٤٣٫٥٢٨٫٧٩٢٧٥٨٫٥٦٥ودائع العمالء  

١٫٥٢٤٫٠٠٥----١٫٥٢٤٫٠٠٥قروض متوسطة األجل
١٫٠٠٧٫٣٢٥١٫٠٠٧٫٣٢٥----مطلوبات أخرى

٢٫٠٨٦٫٧١٧٢٫٠٨٦٫٧١٧----حقوق الملكیة للمساھمین
──────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات
٧٫٤٦٦٫٩٣٧٢١٫٢٥١٫٥٤٤-٩٫٤٩٧٫٢٥٠٣٫٥٢٨٫٧٩٢٧٥٨٫٥٦٥وحقوق الملكیة للمساھمین

──────────────────────────────────────────

-)٤٫٢٥٦٫٢٠٥(٤٫٠٥٨٫٩٥٧٢٫٦٨٧٫٣٩٦)١٫٧٢٧٫٧٩٧()٧٦٢٫٣٥١(ضمن المیزانیة العمومیة

١٦٫١٣٠٫٢٨١١٧٫١٩٤٫٢٤٥---١٫٠٦٣٫٩٦٤خارج المیزانیة العمومیة
──────────────────────────────────────────

العجز المتراكم لحساسیة أسعار  
-٢٫٦٣٢٫٧٧٣٥٫٣٢٠٫١٦٩١٧٫١٩٤٫٢٤٥)١٫٤٢٦٫١٨٤(٣٠١٫٦١٣الفائدة

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



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٥٣

  (تابع)إدارة المخاطر٢٧

مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

لغیر سحساأكثر من١٢إلى ٣٣أقل من 
الفائدة الدفتریةالقیمةسنوات ٥سنوات ٥إلى ١أشھرأشھر

ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھم٢٠١٥دیسمبر ٣١

الموجودات

نقد وأرصدة لدى 

مصرف اإلمارات العربیة المتحدة 
٢٫٢٧٥٫٣٥٢٣٫٠٧٥٫٣٥٢---٨٠٠٫٠٠٠المركزي

١٧٧٫٦٨٦٨٦٤٫٣٨٦--٥٩٤٫٨٩٢٩١٫٨٠٨مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
١٥٫٦٧١٫٦٣١-٥٫٨٨٨٫٣٩١١٫٦٤٠٫٢٣٦٦٫٧٣٥٫١٦٠١٫٤٠٧٫٨٤٤قروض وسلفیات 

٧٣٫٦٢٨١١٢٫٨٦٦٩٦٧٫٥٤٣١٫٣٩٥٫٦٢٦٩٫٦٨٧٢٫٥٥٩٫٣٥٠استثمارات 
٧٨٫٠٠٠٧٨٫٠٠٠----استثمار عقاري

ممتلكات ومعدات

٥٨٧٫٧١٨٥٨٧٫٧١٨----وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ
٨٢٧٫١٨٦٨٢٧٫١٨٦----موجودات أخرى

──────────────────────────────────────────

٧٫٣٥٦٫٩١١١٫٨٤٤٫٩١٠٧٫٧٠٢٫٧٠٣٢٫٨٠٣٫٤٧٠٣٫٩٥٥٫٦٢٩٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣مجموع الموجودات
──────────────────────────────────────────

المطلوبات وحقوق الملكیة للمساھمین
حقوق الملكیة

٦٫٤٥٨١٫٠٣٧٫٩٤٦  -  -  ٨٦١٫١٨٣١٧٠٫٣٠٥مبالغ مستحقة للبنوك
٤٫٨١٣٫٩٩٤١٦٫٧٧٥٫٠٤٣  -  ٧٫٦٢٠٫٢٣٦٣٫٦٣٢٫٤٢٦٧٠٨٫٣٨٧ودائع العمالء  

٢٫٣١٣٫٥٤٩---١٫٧١٤٫٨٠٤٥٩٨٫٧٤٥قروض متوسطة األجل
٩٦٧٫١٣٠٩٦٧٫١٣٠----مطلوبات أخرى
٢٫٥٦٩٫٩٥٥٢٫٥٦٩٫٩٥٥----أموال المساھمین

──────────────────────────────────────────
٨٫٣٥٧٫٥٣٧٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣-٤٫٤٠١٫٤٧٦٧٠٨٫٣٨٧  ١٠٫١٩٦٫٢٢٣مجموع المطلوبات

وحقوق الملكیة للمساھمین
──────────────────────────────────────────

-)٤٫٤٠١٫٩٠٨(  ٦٫٩٩٤٫٣١٦٢٫٨٠٣٫٤٧٠  )٢٫٥٥٦٫٥٦٦()٢٫٨٣٩٫٣١٢(حساسیة أسعار الفائدة
──────────────────────────────────────────

العجز المتراكم لحساسیة أسعار 
--٤٫٤٠١٫٩٠٨  ١٫٥٩٨٫٤٣٨)٥٫٣٩٥٫٨٧٨(  )٢٫٨٣٩٫٣١٢(الفائدة

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

لفائدة مع ثبات كافة المتغیرات األخرى على نتائج بیان الدخل للمجموعة.یوضح الجدول التالي مدى تأثیر التغیرات المعقولة المحتملة في أسعار ا

على الموجودات إن تأثیر الحساسیة على بیان الدخل الموحد یمثل أثر التغیرات المفترضة في أسعار الفوائد على صافي إیرادات الفوائد لسنة واحدة، بناءً 
، بما في ذلك تأثیر أدوات التحوط. ٢٠١٦دیسمبر ٣١ر فائدة متغیرة المحتفظ بھا كما في والمطلوبات المالیة غیر التجاریة المحّملة بأسعا

٢٠١٦٢٠١٥
التغیر في نقاط 

األساس
حساسیة صافي 
إیرادات الفوائد

التغیر في نقاط 
األساس

حساسیة صافي 
إیرادات الفوائد 

التزاماتالموجوداتالتزاماتالموجودات
ألف درھمدرھمألف حقوق الملكیة

٢٥٧٫٧١٠+٢٥١٦٫٠٥١+الزیادة في المعدل

)٧٫٧١٠(٢٥-)١٦٫٠٥١(٢٥-االنخفاض في المعدل

طلوبات متتعلق حساسیة معدالت الفائدة المبینة أعاله بشكل رئیسي بالدوالر االمریكي حیث أن المجموعة ال تخضع لصافي تعرض جوھري للموجودات وال
تجاریة المحّملة بأسعار فائدة متغیرة والمقومة بعمالت أخرى.  المالیة غیر ال

ذه السندات ة لھویتعرض البنك أیضاً إلى مخاطر القیمة العادلة الناشئة من محفظة السندات بمعدالت ثابتة غیر المحوطة. ویؤدي التغیر في القیمة العادل
درھم).٢٠١٥:٣٫٠٠٠٫٠٠٠درھم (١٫٥٠٠٫٠٠٠الملكیة بقیمة إلى تغیر في احتیاطي القیمة العادلة في حقوق  ٪٥-بنسبة +/



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٥٤  

(تابع) إدارة المخاطر٢٧

مخاطر العمالت

ا على قوفمخاطر العمالت ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. حددت المجموعة س
مراقبة المراكز یومیا وتستخدم استراتیجیات التحوط للتأكد من التزام المراكز بالسقوف الموضوعة. المراكز من حیث العملة. وتتم

مریكي ال بما أن سعر صرف الدرھم اإلماراتي ومعظم عمالت دول مجلس التعاون الخلیجي مربوطة حالیاً بالدوالر األمریكي، فإن األرصدة بالدوالر األ
تمثل مخاطر كبیرة للعملة.

على موجوداتھا ومطلوباتھا النقدیة وتدفقاتھا ٢٠١٦دیسمبر ٣١شیر الجداول أدناه إلى العمالت التي تواجھ المجموعة تعرضاً كبیراً لمخاطرھا كما في ت
ة في بیان األخرى ثابتالنقدیة المتوقعة. یحتسب التحلیل أثر حركة سعر العملة المحتمل بشكٍل معقول مقابل الدرھم اإلماراتي، مع بقاء كافة المتغیرات

الدخل الموحد (بسبب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة الحساسة للتغیر في سعر العملة) وحقوق الملكیة. 

٢٠١٦٢٠١٥
التأثیر على الربح التغیر في سعر العملةلتأثیر على الربحاةالعملسعرالتغیر في

درھمألف )٪(ألف درھم)٪(العملة

)٨(١٠+١٠٧+یورو

١٠١+)١(١٠+جنیة استرلیني

مخاطر التشغیل

ابیة ابط الرقمخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل األنظمة أو الخطأ البشري أو الغش واالحتیال أو األحداث الخارجیة. عندما تفشل الضو
یل أن تسبب ضرراً لسمعة المجموعة أو أن یكون لھا تداعیات قانونیة أو تنظیمیة أو أن تؤدي إلى خسارة مالیة. ال في أداء وظیفتھا، یمكن لمخاطر التشغ

ة محتملتتوقع المجموعة القضاء على جمیع مخاطر التشغیل، ولكن قد تستطیع المجموعة إدارة ھذه المخاطر من خالل آلیات الرقابة ورصد المخاطر ال
لضوابط الرقابیة الفصل الفّعال بین الواجبات، وإجراءات منح حق الوصول والتفویض والتسویة، وآلیات تثقیف الموظفین وتقییمھم والتصدي لھا. تشمل ا

بما في ذلك استخدام التدقیق الداخلي.



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٥٥  

تحلیل القطاعات٢٨

یم أنشطة المجموعة في أربعة قطاعات:ألغراض تقدیم التقاریر إلى المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة، تم تنظ

یتولى بشكل رئیسي إدارة القروض والتسھیالت االئتمانیة األخرى والودائع والحسابات الجاریة للعمالء من -قطاع الخدمات المصرفیة للشركات
الشركات والمؤسسات التجاریة. 

العمالء األفراد، وتقدیم قروض للمستھلكین، وتسھیالت السحب على المكشوف، یتولى بشكل رئیسي إدارة ودائع-قطاع الخدمات المصرفیة لألفراد
وتسھیالت بطاقات االئتمان، وتسھیالت تحویل االموال، إضافة إلى الخدمات المصرفیة اإلسالمیة.

صة إدارة عملیات التمویل الخایتولى بشكل رئیسي تقدیم خدمات األسواق المالیة، والتداول، والخزینة، باإلضافة إلى -قطاع الخزینة
بالمجموعة بما في ذلك اإلشراف على عملیات شركة الصدارة لالستثمار.

تشمل محفظة اإلقراض غیر األساسیة للشركات الصغیرة والمتوسطة والقروض الشخصیة إلى أصحاب المشاریع -أخرى 
الذین یعملون لحسابھم الخاص وأقسام المركز الرئیسي للبنك.

اس سري المعامالت ما بین القطاعات وفقاً للمعدالت الحالیة في السوق على أساس تجاري بحت. وتخصم / تضاف الفوائد في قطاعات األعمال على أتج
نسبة إجمالیة ُتقارب التكلفة الھامشیة لألموال.

:٢٠١٦دیسمبر ٣١فیما یلي معلومات القطاعات للسنة المنتھیة في 

الخدمات المصرفیة 
لشركاتل

ألف درھم

الخدمات 
لألفرادالمصرفیة
ألف درھم

الخزینة
ألف درھم

أخرى
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

٣٢٣٫٧٤٨١٢٥٫٣٤١٣٨٫٠٨٩١٤٦٫٤٣٢٦٣٣٫٦١٠صافي إیرادات الفوائد

١٠٧٫٧٩١٣٣٫٦٧٣٨٢٫١٢٦٤٫١٦٩٢٢٧٫٧٥٩إیرادات تشغیلیة أخرى

)٣٧٢٫٦٢٦()٢٠٫٦٧٣()٤٠٫٨٦٣()١٣٧٫٦٨٨()١٧٣٫٤٠٢(یةمصاریف تشغیل

)١٫٠١١٫٤٣٤()٤٤٠٫٤١٩(-)٦٦٫٣٩٠()٥٠٤٫٦٢٥(صافي خسائر انخفاض القیمة

───────────────────────────────────
)٥٢٢٫٦٩١()٣١٠٫٤٩١(٧٩٫٣٥٢)٤٥٫٠٦٤()٢٤٦٫٤٨٨(أرباح / (خسائر) السنة

═══════════════════════════════════

نفقات رأسمالیة
١٤٫٤٦٢٢٣٫٣٩٤٣٫٨٢٨٨٥١٤٢٫٥٣٥ممتلكات ومعدات-

═══════════════════════════════════

٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

١٠٫٦٨٨٫٥٣٣٣٫٣٦٧٫٠٨٦٦٫٥٥٥٫٣٢٠٦٤٠٫٦٠٥٢١٫٢٥١٫٥٤٤موجودات القطاع
═══════════════════════════════════

١١٫٩١٣٫٠٥٧٤٫٣١٨٫٧٠٤٢٫٧٠٢٫٢٩٤٢٣٠٫٧٧٢١٩٫١٦٤٫٨٢٧مطلوبات القطاع
═══════════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٥٦  

تحلیل القطاعات (تابع)٢٨

:٢٠١٥دیسمبر ٣١فیما یلي معلومات القطاعات للسنة المنتھیة في 

ات الخدم
المصرفیة 
للشركات

ألف درھم

الخدمات المصرفیة
لألفراد

ألف درھم
الخزینة

ألف درھم
أخرى

ألف درھم
المجموع

ألف درھم

٤٤٫٠٤٨٣٤٨٫٤٩٣٩٨٧٫٢٢٠  ٤٢٥٫٣٧٧١٦٩٫٣٠٢صافي إیرادات الفوائد

١٠٨٫٧٠١٢٥٫٩٩٧٤٣٫٧٤٣٣٠٫٤٣٦٢٠٨٫٨٧٧إیرادات تشغیلیة أخرى

)٤٩١٫٤٠٢()٦٠٫٨٠٧()٤٤٫٨٩١(  )٢٠٦٫٢١٠()١٧٩٫٤٩٤(مصاریف تشغیلیة

)٨٨٧٫٧٩١()٤٠٥٫٠٥٣(-)١١٥٫٨١١()٣٦٦٫٩٢٧(صافي خسائر انخفاض القیمة

───────────────────────────────────
)١٨٣٫٠٩٦()٨٦٫٩٣١(٤٢٫٩٠٠)١٢٦٫٧٢٢()١٢٫٣٤٣(أرباح / (خسائر) السنة

═══════════════════════════════════

نفقات رأسمالیة
١١١٫٩٥٠٧٣٫٩٢٨١٦٫٨٩٨٨٫٤٤٨٢١١٫٢٢٤ممتلكات ومعدات-

═══════════════════════════════════

٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

٦٫٤٩٩٫٠٨٨١٫٧٨٦٫٦٦٣٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣  ٤٫٠٨٧٫١٩٧  ١١٫٢٩٠٫٦٧٥موجودات القطاع
═══════════════════════════════════

٤٫٥١٤٫٢٧٢٣٫٣٥١٫٤٩٥٧٧٢٫٨٥٣٢١٫٠٩٣٫٦٦٨  ١٢٫٤٥٥٫٠٤٨مطلوبات القطاع
═══════════════════════════════════

ي ل الجغرافیة لإلیرادات التشغیلیة وصافي األرباح وصافتعمل المجموعة في منطقة جغرافیة واحدة فقط، وھي الشرق األوسط. وعلیھ، لم یتم تقدیم التحالی
الموجودات.

القیم العادلة لألدوات المالیة٢٩

تحدید القیمة العادلة وتسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة
تستخدم المجموعة المستویات التالیة لتحدید وبیان القیمة العادلة لألدوات المالیة عن طریق أسالیب التقییم:

األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.-المستوى األول

أسالیب أخرى تكون فیھا جمیع المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة جدیرة بالمالحظة، -المستوى الثاني
سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.

أسالیب تستخدم فیھا معطیات لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند على بیانات جدیرة بالمالحظة -وى الثالثالمست
في السوق.



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٥٧

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تابع)٢٩

األدوات والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة

یل األدوات المالیة والموجودات المدرجة بالقیمة العادلة بحسب تسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة:یعرض الجدول التالي تحل

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٦دیسمبر ٣١

استثمارات متاحة للبیع
مدرجة  

١٫٣٢٩٫٨٠٦--١٫٣٢٩٫٨٠٦دین حكومیةسندات 
١٫٩٧٤٫٧٩٠--١٫٩٧٤٫٧٩٠سندات دین أخرى

٩٫٠٨١--٩٫٠٨١أدوات حقوق ملكیة
درجةمغیر 

٧٦٧٦--أدوات حقوق ملكیة
────────────────────────────

٧٦٣٫٣١٣٫٧٥٣-٣٫٣١٣٫٦٧٧المجموع
────────────────────────────

----استثمار عقاري
موجودات مشتقة

١٠٠٫٩٦٣-١٠٠٫٩٦٣-عقود آجلة
٨٫١٣٣-٨٫١٣٣-عقود مقایضة أسعار الفائدة

٨٦٧-٨٦٧-عقود مقایضة العمالت
────────────────────────────

١٠٩٫٩٦٣-١٠٩٫٩٦٣-المجموع
────────────────────────────

٣٫٣١٣٫٦٧٧١٠٩٫٩٦٣٧٦٣٫٤٢٣٫٧١٦مجموع الموجودات المالیة
════════════════════════════

مطلوبات مشتقة
٥٢٫٨٢٠-٥٢٫٨٢٠-عقود آجلة

٢٩٫١٢٠-٢٩٫١٢٠-مقایضات أسعار الفائدة
٨٦٧-٨٦٧-خیارات العمالت

────────────────────────────
٨٢٫٨٠٧-٨٢٫٨٠٧-ت المالیةمجموع المطلوبا

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة
٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

٥٨

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تابع)٢٩

األدوات المالیة والموجودات المدرجة بالقیمة العادلة (تابع)

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درھمألف درھمألف درھملف درھمأ٢٠١٦دیسمبر ٣١

استثمارات متاحة للبیع 
مدرجة  

  ١٫٠١٧٫٤٤٥  -  -  ١٫٠١٧٫٤٤٥سندات دین حكومیة
١٫٥٣٢٫٢١٥--١٫٥٣٢٫٢١٥سندات دین أخرى

٩٫٦١٤--٩٫٦١٤أدوات حقوق ملكیة
استثمارات غیر مدرجة
٧٦٧٦--أدوات حقوق ملكیة

────────────────────────────
٧٦٢٫٥٥٩٫٣٥٠-٢٫٥٥٩٫٢٧٤المجموع

────────────────────────────
٩٦٫٠٠٠-٩٦٫٠٠٠-استثمارات عقاریة

موجودات مشتقة
٢٧٫٠٩٢-٢٧٫٠٩٢-عقود آجلة

١٫١٤٢-١٫١٤٢-عقود مقایضة أسعار الفائدة
١٫١٠٩-١٫١٠٩-العمالتعقود مقایضة 

────────────────────────────
٢٩٫٣٤٣-٢٩٫٣٤٣-المجموع

────────────────────────────
٢٫٥٥٩٫٢٧٤١٢٥٫٣٤٣٧٦٢٫٦٨٤٫٦٩٣مجموع الموجودات المالیة

════════════════════════════
أدوات مالیة مشتقة

٢٥٫١٧١-٢٥٫١٧١-عقود آجلة
٤٣٫١٨٢-٤٣٫١٨٢-مقایضات أسعار الفائدة

١٫١٠٩-١٫١٠٩-خیارات العمالت
────────────────────────────

٦٩٫٤٦٢-٦٩٫٤٦٢-مجموع المطلوبات المالیة
════════════════════════════

مدرجة بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم، ویشمل ذلك االفتراضات المقدرة من مبین أدناه طرق تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة والموجودات ال
قبل المجموعة التي یمكن أن یستخدمھا أي مشارك في السوق عند تقییم األدوات.

مشتقات

ة وعقود سي من عقود مقایضة أسعار الفائدتتكون منتجات المشتقات المقاسة باستخدام أسلوب تقییم إلى جانب المعطیات الملحوظة في السوق بشكل رئی
لقیمة. تتضمن ت اخیارات العمالت وعقود الصرف األجنبي اآلجلة. وتتضمن أكثر أسالیب التقییم استخداماً نماذج األسعار اآلجلة والمقایضة باستخدام حسابا

ف األجنبي الفوریة واآلجلة ومنحنیات أسعار الفائدة.النماذج معطیات مختلفة من بینھا الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة وعقود الصر

استثمارات متاحة للبیع

باستخدام نماذج اتتتكون االستثمارات المالیة المقیمة باستخدام أسلوب التقییم أو نماذج األسعار بشكل رئیسي من أسھم غیر مدرجة. یتم تقییم ھذه الموجود
حظة فقط وفي أوقات أخرى تستخدم البیانات الملحوظة وغیر الملحوظة. المدخالت القابلة للمالحظة للنماذج تتضمن أحیاناً بیانات السوق القابلة للمال

ناطق الجغرافیة متتضمن االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فیھا ومخاطرھا واالفتراضات االقتصادیة بشأن قطاع األعمال وال
شركة المستثمر فیھا. التي تعمل فیھا ال

استثمار عقاري 

ھذه سنویاً على األقل متتم إعادة تقییم العقارات االستثماریة بناًء على القیمة العادلة مما یعكس ظروف السوق في تاریخ التقریر. ویتم تقییم تقدیرات التقیی
ییم الدولیة.من قبل خبیر خارجي مستقل بناًء على نموذج تقییم یوصي بھ مجلس معاییر التق
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األدوات المالیة والموجودات المدرجة بالقیمة العادلة (تابع)

الحركة في المستوى الثالث لألدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة

ء درھم).: ال شي٢٠١٥ال توجد حركات بین مستویات األدوات المالیة خالل السنة الحالیة (

األرباح أو الخسائر لألدوات المالیة من المستوى الثالث المدرجة في الربح أو الخسارة للسنة:

: ال شيء درھم).٢١٠٥لم یتم إدراج أرباح أو خسائر لألدوات المالیة من المستوى الثالث في الربح أو الخسارة للسنة (

لمستوى الثالث التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة للتغیرات في االفتراضات الرئیسیةالتأثیر على القیمة العادلة لألدوات المالیة من ا

إن التأثیر على القیمة العادلة لألدوات من المستوى الثالث باستخدام افتراضات بدیلة محتملة بشكل معقول حسب فئة األداة ضئیل.

األدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة

تحقة سلعادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة على النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، والمبالغ المتشتمل القیم ا
ات األخرى لمطلوبمن بنوك، والقروض والسلفیات، والموجودات األخرى (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما)، والمبالغ المستحقة للبنوك، وودائع العمالء، وا

القیمة العادلة ة بالتي یتم تصنیفھا ضمن المستوى الثاني على أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة في السوق. إن القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المدرج
ال تختلف اختالفا جوھریا عن قیمھا الدفتریة. 

لعادلة لألدوات المالیة غیر المسجلة بالقیمة العادلة في البیانات المالیة:فیما یلي األسالیب والفرضیات المستخدمة لتحدید القیم ا

موجودات تقارب قیمھا العادلة قیمھا الدفتریة

دلة. ب قیمھا العااربالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ذات فترات االستحقاق القصیرة (أقل من ثالثة أشھر)، من المفترض أن القیم الدفتریة تق
یتم تطبیق ھذا االفتراض للودائع تحت الطلب وحسابات التوفیر ذات فترات االستحقاق غیر المحددة.

أدوات مالیة بأسعار ثابتة

تسجیلھا المبدئي وقیة عندیتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار ثابتة والمدرجة بالتكلفة المطفأة من خالل مقارنة أسعار الفائدة الس
مة باستخدام معدالت المخصوبأسعار السوق الحالیة لألدوات المالیة المشابھة. تستند القیمة العادلة المقدرة للودائع المحملة بفائدة ثابتة على التدفقات النقدیة

ھا لتعكس لألدوات األخرى ذات األسعار المتغیرة، یتم تعدیلالفائدة السائدة في أسواق المال للدیون التي تحمل نفس االئتمان ونفس فترة االستحقاق. بالنسبة
التغیر في ھوامش االئتمان المطلوبة منذ التسجیل المبدئي باألداة.

كفایة رأس المال٣٠

یس ام، من بین مقایتدیر المجموعة بشكل فعال الھیكل الرأسمالي لتغطیة المخاطر المتأصلة في العمل. وتتم مراقبة كفایة رأس مال المجموعة باستخد
دة في حأخرى، القواعد والنسب الموضوعة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفیة ("قواعد / نسب بازل") والتي یتبناھا مصرف اإلمارات العربیة المت

اإلشراف على البنك.

إدارة رأس المال
بالمتطلبات الرأسمالیة المفروضة من جھات خارجیة ومحافظة المجموعة إن أھداف المجموعة الرئیسیة من إدارة رأس المال ھي ضمان التزام المجموعة 

على تصنیف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالیة صحیة من أجل دعم أعمال المجموعة وزیادة حصص المساھمین.

ادیة وسمات المخاطر التي تتعرض لھا تقوم المجموعة بإدارة قاعدة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء التغیرات في الظروف االقتص
ساھمین أوأنشطتھا. ومن أجل المحافظة على قاعدة رأس المال أو تعدیلھا، فقد تقوم المجموعة بتعدیل قیمة دفعات توزیعات األرباح الموزعة على الم

عملیات عن السنوات السابقة.إعادة رأس المال إلیھم أو إصدار أسھم جدیدة. لم تطرأ أي تغییرات على األھداف والسیاسات وال
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كفایة رأس المال(تابع)٣٠

الموضوعة للقطاع المصرفي العالمي:٢فیما یلي حسابات نسبة المخاطر للموجودات، وفقاً إلرشادات كفایة رأس المال طبقاً التفاقیة بازل 

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھمالتعرضات المرجحة بالمخاطر

دلة)(مع

١٥٫٠٣٧٫٥٤٧١٦٫٦٢٦٫٥٠٨مخاطر االئتمان
١٧٢٫٢٧٦٨٠٫٠٢٣مخاطر السوق

٢٫١٨٥٫٦٨٥٢٫٢٧٩٫٠١٧مخاطر التشغیل
──────────────

١٧٫٣٩٥٫٥٠٨١٨٫٩٨٥٫٥٤٨مجموع التعرضات المرّجحة بالمخاطر
══════════════

الشریحة األولى والشریحة الثانیة من رأس المال
٢٫١٢٤٫٣٦١٢٫٦٤٧٫٧٢٥حة األولى من رأس المالالشری

١٥٠٫٣٢٥١٣٠٫٠٦١الشریحة الثانیة من رأس المال
──────────────

٢٫٢٧٤٫٦٨٦٢٫٧٧٧٫٧٨٦قاعدة رأس المال
══════════════

نسبة رأس المال:
  ٪١٤٫٦٪١٣٫١مجموع رأس المال النظامي كنسبة من مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر 

  ٪١٣٫٩٪١٢٫٢مجموع الشریحة األولى من رأس المال النظامي كنسبة من مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

رباح المحتجزة التي تتضمن یتكون رأس المال التنظیمي بصفة أساسیة من الشریحة األولى من رأس المال، وتشمل رأس المال، وعالوة اإلصدار، واأل
ة على المعاییر بنیأرباح السنة الحالیة، وتحویل العمالت األجنبیة، ناقصاً توزیعات األرباح المستحقة. یتم إجراء تعدیالت على النتائج واالحتیاطیات الم

لعنصر اآلخر من عناصر رأس المال التنظیمي ھو الدولیة للتقاریر المالیة على النحو الذي نص علیھ مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. ا
الشریحة الثانیة لرأس المال التي تشمل المخصصات العامة والتغیرات المتراكمة في القیمة العادلة.

التزمت المجموعة بكافة المتطلبات الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي فیما یتعلق بكفایة رأس المال.

مساھمات اجتماعیة٣١

درھم).٥٥٥٫٠٠٠: ٢٠١٥بلغت المساھمات االجتماعیة خالل السنة ال شيء درھم (
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أخطاء الفترة السابقة٣٢

إعادة تقییم استثمار عقاري

، ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في أثناء عملیة تقییم االستثمار العقاري، كان ھناك خطأ في تقییم االستثمار العقاري المدرج في البیانات المالیة للمجموعة
٣١منتھیة في الوتم تصویب ھذا الخطأ في السنة الحالیة. أدى ھذا الخطأ إلى المبالغة في تقدیر القیمة الدفتریة لالستثمار العقاري وصافي الربح للسنة

١مقابل األرباح المحتجزة كما في ٢٠١٤دیسمبر ٣١ھیة في درھم. تم تعدیل تأثیر ھذا الخطأ المتعلق بالسنة المنت١٨٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ  ٢٠١٤دیسمبر 
.٢٠١٦ینایر ١و٢٠١٥ینایر 

فاعلیة التحّوط

د ھذه المخاطر، ضیستثمر البنك في سندات بمعدالت ثابتة یتم تصنیفھا كمتاحة للبیع وتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة للقیمة العادلة. ومن أجل التحوط 
قایضات معدالت الفائدة مع مختلف األطراف المقابلة. وقد قام البنك بتصنیف ھذه العقود كأدوات تحوط والسندات كبنود تحوط.أبرم البنك عقود م

ت معاییر ت لبوخالل السنة الحالیة، أجرى البنك بمساعدة خبیر مستقل اختبارات فعالیة التحوط لكافة عالقات التحوط. وعلى الرغم من أن ھذه االختبارا
بأثر رجعي ومستقبلي، كان ھناك عدم فاعلیة تم تحدیده فیما یتعلق بھذه العالقات في السنوات ٣٩لیة التحوط، بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم فعا

دیسمبر ٣١م كما في ملیون درھ٣٢السابقة، وقد نتج عن عدم الفاعلیة مبالغة في تقدیر بیان الدخل للمجموعة، األمر الذي أدى إلى خسارة متراكمة بقیمة 
. وینبغي عكس ھذه الخسارة من احتیاطي القیمة العادلة في حقوق الملكیة وتسجیلھا في بیان الدخل في سنوات سابقة. ٢٠١٥

لمرحلة كما في ملیون درھم تم تسجیلھا ضمن األرباح المحتجزة ا١٥٫١والبالغ قیمتھا ٢٠١٤وبالتالي، وكما ھو مبین أدناه، فإن الخسارة المتعلقة بسنة 
في بیان الدخل الموحد ٢٠١٥ملیون درھم متعلقة بسنة ١٦٫٩والتي تم تعدیلھا لتصحیح األخطاء. وبالمثل، فقد تم تسجیل خسارة بقیمة ٢٠١٤دیسمبر ٣١

، وھو ما تم تصحیحھ وتعدیلھ وفقاً لذلك.  ٢٠١٥دیسمبر ٣١المقارن للسنة المنتھیة في 

خطاء الفترة السابقة ھذه على نتائج المجموعة المالیة:فیما یلي تأثیر تصحیح أ

أرباح محتجزةاستثمار عقاريبیان المركز المالي الموحد 
تغیرات متراكمة 
في القیمة العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

)٦٦٫٨٩٣(١١٠٫٧٩٤٩١٤٫٧٥٩قبل التعدیل

-)١٨٫٠٠٠()١٨٫٠٠٠(إعادة تقییم استثمار عقاري

١٥٫١٤٧)١٥٫١٤٧(-فاعلیة التحّوط
─────────────────────

)٥١٫٧٤٦(٩٢٫٧٩٤٨٨١٫٦١٢بعد التعدیل
═════════════════════
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أخطاء الفترة السابقة (تابع)٣٢

الدخلبیان
الدخلیان ب

الشامل اآلخر
استثمار
عقاري

أرباح
محتجزة

تغیرات متراكمة 
في القیمة العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 

)١٠٩٫٨٦٦(٩٦٫٠٠٠٤٠٤٫٨٩٠)٤٢٫٩٧٣()١٦٦٫١٤٧(قبل التعدیل

المرحلة:٢٠١٤تأثیر أخطاء 
-)١٨٫٠٠٠()١٨٫٠٠٠(--ادة تقییم استثمار عقاريإع

١٥٫١٤٧)١٥٫١٤٧(---عدم فاعلیة التحّوط

:٢٠١٥تأثیر أخطاء 
١٦٫٩٤٩)١٦٫٩٤٩(-١٦٫٩٤٩)١٦٫٩٤٩(عدم فاعلیة التحّوط

───────────────────────────────────
)٧٧٫٧٧٠(٧٨٫٠٠٠٣٥٤٫٧٩٤)٢٦٫٠٢٤()١٨٣٫٠٩٦(بعد التعدیل
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لم تعتبر ٢٠١٤في ھذه البیانات المالیة الموحدة ألن تأثیر أخطاء الفترة السابقة المتعلقة بسنة ٢٠١٥ینایر ١لم یتم عرض المیزانیة العمومیة كما في 
  خ. جوھریة في سیاق المیزانیة العمومیة كما في ذلك التاری


