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رؤيتنا
أن يكون البنك العربي المتحد هو الشريك الموثوق به والبنك 

اإلماراتي المختار لعمالئنا ومساهمينا وموظفينا، بما يمهد الطريق 
نحو إزدهار مالي أكبر مع المحافظة على أعلى معايير النزاهة.

رسالتنا
يلتزم البنك العربي المتحد ببناء شراكات مستدامة طويلة األمد 

مع األطراف المعنية الرئيسية، وتوفير تجربة متميزة للعمالء، وإيجاد 
قيمة أعلى للمساهمين، واعتماد نهج مصرفي مبتكر مع المحافظة 

على الوالء واإلخالص إلرث وتراث أمتنا والمساهمة في التنمية 
الشاملة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

عمالئنا: نلتزم بتقديم تجربة متميزة لعمالئنا على نحو مستمر، 
ونتبنى نهجًا مصرفيًا مبتكرًا   لهم، ونشاركهم نجاحاتهم.

موظفينا: نلتزم بمساعدة موظفينا على النمو في إطار 
ثقافة لألداء المرتفع، والتي تستقطب وتطور وتكافئ المواهب 

والمساهمات.

مجتمعنا: نلتزم بإيجاد قيمة سهمية مستمرة طويلة األمد 
وبضمان النمو المستدام.

مساهمينا: نلتزم بإيجاد قيمة سهمية مستمرة طويلة األمد 
وبضمان النمو المستدام.

الجهات الرقابية لدينا: نلتزم بتطبيق أعلى معايير حوكمة 
الشركات وأخالقيات العمل.
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القيم
النزاهة: في إجراء أعمالنا وإدارة عالقات متميزة فيما بين 

األطراف المعنية.

التركيز على العمالء: توجيه أنشطتنا بغرض تحقيق أقصى 
درجات رضى العمالء.

الكفائة: تقديم مستويات محسنة من األداء.

اإلستمرارية: المحافظة على االلتزامات والمعايير التي 
وضعناها ألنفسنا.

اللباقة: نتخذ من اللباقة والتهذيب معيارًا أساسيًا لسلوكنا 
وطريقة تعاملنا مع الجميع.
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،

يطيــب لــي نيابــًة عــن مجلــس اإلدارة أن أقــدم اليكــم التقريــر الســنوي 
والبيانــات الماليــة المدققــة للبنــك العربــي المتحــد للســنة الماليــة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

حقــق البنــك العربــي المتحــد خــال العــام 2021 أداء قــوي و نتائــج 
جيــده حيــث وفــرت عــودة االقتصــاد الوطنــي القويــة لتحقيــق النمــو 

ونجــاح البنــك فــي تطبيــق اســتراتيجيته التحــول، منصــة مهمــة 
لعــودة البنــك الــى الربحيــة حيــث حققنــا أرباحــً صافيــة قدرهــا 70 

مليــون درهــم إماراتــي مقارنــة بخســائر قدرهــا 667 مليــون درهــم 
فــي العــام 2020، ممــا يمثــل ارتفاعــا بنســبة 111%. يأتــي النمــو فــي 

صافــي األربــاح نتيجــة لتحســن األداء التشــغيلي وانخفــاض مخصصــات 
االئتمــان المتوقعــة، إلــى جانــب إدارة التكاليــف والنهــج الحصيــف إلدارة 
المخاطــر، حيــث أدى التنفيــذ الناجــح الســتراتيجية إعــادة الهيكلــة الــى 

تمهيــد الطريــق للعــودة الــى الربحيــة.

وقــد نجــح البنــك فــي تحقيــق تقــدم كبيــر فــي األعمــال األساســية 
حيــث ســجل نمــًو ا بنســبة 12% فــي دخلــه التشــغيلي فــي العــام 2021 

مقارنــة بالعــام 2020. كمــا انخفضــت خســائر االنخفــاض فــي القيمــة 
بشــكل كبيــر وبنســبة 83% فــي العــام 2021 مقارنــة بالعــام 2020 

وســيتم دعمهــا بشــكل أكبــر مــن خــالل االكتتابــات الجديــدة فــي 
المحفظــة مــن ناحيــة الجــودة األصــول. وتمكــن البنــك مــن الحفــاظ 

علــى مســتويات كافيــه مــن راس المــال مــع نســبه كفايــة راس المــال 
13.8% وبلغــت CET1 %12.6 والتــي ال تــزال أعلــى بكثيــر مــن المتطلبــات 

التنظيميــة المعمــول بهــا حاليــا. كذلــك تحســنت نســبة القــروض 

المتعثــرة مــن 15.7% فــي عــام 2020 إلــى 12.6% فــي عــام 2021. تؤكــد 
هــذه النتائــج الماليــة على صــواب التوجه االســتراتيجى للبنــك وقــدرة 

إدارتــه التنفيذيــة علــى تفعيــل تلــك االســتراتيجية عبــر كافــة القنــوات 
بــدءًا مــن الفــروع والمنصــات الرقميــة وصــوًلا إلــى مختلــف إدارات 

البنــك.

واصــل مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة التنفيذيــة التركيــز علــى 
تنميــة أعمــال البنــك األساســية وإيراداتــه عبــر المعامالت والخدمــات 
المصرفيــة للشــركات والمؤسســات واألفــراد واألســواق الماليــة مــع 

التحــرك نحــو نمــوذج تشــغيلي أكثــر مرونــة مدمجــا الحلــول والقــدرات 
الرقميــة ليصبــح شــريكا مفضــا بيــن شــرائح عمــاء الشــركات 

الرئيســية.

كمــا واصلنــا خــالل عــام 2021 دعــم عمالئنا بقــوة ومســاندة النمــو 
فــي اقتصــاد دولــة اإلمــارات وذلــك مــع التعافــي الكبيــر والعــودة 

التدريجيــة إلــى حقبــة مــا قبــل الجائحــة، حيــث نشــهد اليــوم تحســًن 
كبيــرًا ســواًء فــي قطــاع األعمــال أو علــى مســتوى الحيــاة اليوميــة، 
مــع تركيزنــا القــوي علــى وضــع خدمــة عمالئنا فــي صلــب اهتمامنــا 

وســنعمل علــى زيــادة التركيــز علــى دعــمهم ومســاعدتهم فــي 
تنميــة أعمالهــم وتحقيــق طموحاتهــم.

شــهد العــام 2021 احتفــال دولــة االمــارات بالذكــرى الــ 50 لتأسيســها 
وبالّرحلــة اإلنســانية الفريــدة للخمســين عاما األولــى مــن تاريــخ دولــة 

اإلمــارات، واإلعداد للتحول الفاعــل والمســتدام للخمســين عاًمــا 
القادمــة بمــا يضمــن جــودة حيــاة األجيــال الحاليــة والمســتقبلية. 

فقــد كانــت دولــة اإلمــارات ســباقة فــي الســعي الجــاد نحــو تنويــع 
المنظومــة االقتصاديــة واالســتعداد لمرحلــة مــا بعــد النفــط، مــن خــال 

إطالق أكبــر اســتراتيجية شــاملة تســتهدف االســتعداد لخمســين 
ســنة قادمــة عبــر خطــة تهــدف إلــى تجهيــز كل قطاعاتهــا الحيويــة 

لمرحلــة مــا بعــد النفــط.

كمــا شــهد العــام انطــاق فعاليــات معــرض »إكســبو 2020 دبــي« حيــث 
ابهــرت دولــة االمــارات حكومــات العالــم وشــعوبها بقدرتهــا علــى 
تنظيــم الــدورة األفضــل فــي تاريــخ الحــدث الدولــي علــى اإلطالق، 

وعــززت مكانــة الدولــة وجدارتهــا فــي اســتضافة كبــرى الفعاليــات 
وأهمهــا بمســتويات تفــوق المعاييــر العالميــة. وبمشــاركة 192 دولــة 
نجــح »إكســبو 2020 دبــي« فــي شــحن الطاقــات اإليجابيــة فــي العالــم 

أجمــع، لمواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا أكبــر وأقــوى جائحــة صحيــة 
وتوحيــد الــدول تجاههــا.

وواصــل النشــاط االقتصــادي فــي دولــة اإلمــارات انتعاشــه فــي العــام 
الماضــي، نتيجــة تحســن فــي الطلــب المحلــي والعالمــي، فــي الوقــت 

الــذي واصلــت فيــه الدولــة ريادتهــا فــي احتــواء انتشــار فيــروس 
كورونــا، وحافظت علــى صدارتهــا عالميـا مــن حيــث عــدد الفحــوص 

التــي تــم إجراؤهــا وتوزيــع اللقاحــات لــكل فــرد.

اســتمر القطــاع المصرفــي فــي الدولــة فــي اإلمــارات فــي دعــم عمليــة 
التنميــة االقتصاديــة بطريقــة فاعلــة مــن خــال حشــد المــوارد الماليــة 
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شــهد العــام 2021 احتفــال دولــة االمــارات بالذكــرى 
الــ 50 لتأسيســها وبالّرحلــة اإلنســانية الفريــدة 

للخمســين عاما األولــى مــن تاريــخ دولــة اإلمــارات، 
واإلعداد للتحول الفاعــل والمســتدام للخمســين عاًمــا 

القادمــة بمــا يضمــن جــودة حيــاة األجيــال الحاليــة 
والمســتقبلية.

الضروريــة وتوفيــر التمويــل الالزم لهــا للنهــوض باالقتصــاد الوطنــي 
وخلــق االســتثمارات المطلوبــة لذلــك. وبحســب تقديــرات مصــرف 

اإلمــارات المركــزي يتوقــع نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة 
بمعــدل 4.2% هــذا العــام، مــع نمــو 3.9% للناتــج غيــر النفطــي. كمــا 

توقــع المصــرف المركــزي أن يصــل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 
2021 إلــى 2.1%، ورجــح أن يكــون نمــو الناتــج غيــر النفطــي عنــد %3.8.

لقــد حرصنــا طــوال عــام 2021 علــى االســتفادة مــن مزايــا تحولنــا 
الرقمــي، وواصلنــا إطالق مجموعــة مــن المنتجــات والمبــادرات والحلــول 

المصرفيــة المتطــورة. وبفضــل التركيــز المســتمر علــى تحســين 
خدمــة العمــالء وتطويــر تجربــة مصرفيــة عاليــة الجــودة فقــد نجحنــا 

فــي زيــاده حصتنــا الســوقية فــي منتجــات االفــراد والشــركات 
والخزينــة كمــا أن تقدمنــا المســتمر نحــو تحقيــق اهدافنــا وغاياتنــا 

االســتراتيجية، ســاعدنا علــى المضــي قدمـا بثقــة تامــة علــى طريــق 
النمــو المســتدام.

أننــي علــى ثقــة مــن أنــه مــن خــالل الجهــود والتعــاون بيــن لجــان 
مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة والموظفيــن، ســنواصل تحقيــق أهدافنــا 
ونأخــذ البنــك إلــى مســتويات أعلــى فــي الســنوات المقبلــة بــإذن اهلل.

فـــي الختـــام نـــوُد أن نعـــرب عـــن خالص تقديرنـــا الى صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس دولـــة اإلمــارات العربيـــة 
المتحـــدة علـــى قيادتـــه ورؤيتـــه ودعمـــه، كمـــا نـــود أن نعـــرب عـــن 

خالـــص شـــكرنا لصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
مكتـــوم نائـــب رئيـــس دولـــة اإلمــارات العربيـــة المتحـدة رئيـس مجلـس 

الـوزراء حاكـم إمـارة دبـي، وصاحـب السـمو الشـيخ الفريـــق محمـــد 
بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـي عهـد أبوظبـي نائـــب القائـد األعلى للقـــوات 

المســـلحة وصاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد 
القاســـمي حاكـــم الشـــارقة علـــى دعمهـــم وتوجيهاتهـــم.

كمــا اود أن أعــرب عــن خالــص معانــي التقديــر واالمتنــان لمســاهمينا 
وعمالئنا الكــرام علــى ثقتهــم الغاليــة ولفريــق إدارة البنــك 
والموظفيــن علــى تفانيهــم المســتمر والتزامهــم الــدؤوب.

واهلل ولي التوفيق،،،

فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،

يسعدنا أن نقدم لكم تقرير األداء المتميز للبنك العربي المتحد للعام 
2021 الذي أنهيناه بزخم إيجابي على الرغم من تحدي جائحة كوفيد -19 

وتأثيراته على حياتنا اليومية في كل جوانبها. 

األداء في العام 2021 يعكس رؤية واضحة لمواصلة استراتيجية التحول 
للبنك. فقد سجل البنك العربي المتحد صافي ربح قدره 70 مليون 
درهم لعام 2021 مقارنة بصافي خسائر قدره 667 مليون درهم في 

عام 2020 ممثال بذلك زيادة قدرها 111 في المائة نتيجة دعمه بتخفيض 
كبير في مخصصات خسائر االئتمان واستقرار الدخل من غير الفوائد 

ووفورات في التكاليف المادية من نموذج التشغيل المبّسط.

وقد مّهد التنفيذ الناجح إلستراتيجية التحول للبنك طريق العودة 
إلى الربحية المستدامة والنمو في صافي الربح نتيجة لتحسين األداء 

التشغيلي وانخفاض خسائر االئتمان المتوقعة، إلى جانب التحكم في 
التكاليف بصرامة والنهج الحكيم إلدارة المخاطر.

على مدار االثني عشر شهًرا الماضية، عززنا الميزانية العمومية بشكل 
كبير وركزنا على أنشطتنا األساسية وأزلنا مخاطر األعمال وحققنا 
وفورات في التكاليف على مستوى البنك من خالل التنفيذ الناجح 

الستراتيجيتنا. بدورها مكنت هذه االنجازات البنك من االعالن عن زيادة 
بنسبة 46% في الربح قبل خسائر انخفاض القيمة، مع تعزيز مقاييس 

التمويل الرئيسة ورأس المال والسيولة في الوقت نفسه.

بالنسبة إلى البنك العربي المتحد، فإن نموذج األعمال الذي يركز 
على دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي يتميز بالكفاءة والمخاطر 
المنخفضة، جنًبا إلى جنب مع تبسيط البنك وتحويله، يجعلنا في 

وضع جيد لمواصلة القيام بما يناسب عمالئنا وتحقيق عوائد مستدامة 
لمساهمينا.

يواصل البنك التركيز على تنمية أعماله األساسية وعائداته عبر 
الخدمات المصرفية التجارية للمؤسسات والخدمات المصرفية لألفراد 

واألسواق المالية مع االنتقال نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة يشتمل 
ا بذلك االضطالع بدور  على الحلول والقدرات الرقمية، وبالتالي محقّقً

الشريك المفضل بين كبار عمالء الشركات. 

ال تزال الخدمات المصرفية التجارية للبنك هي المساهم األكبر في 
أرقامه المالية من حيث األصول والخصوم والربح اإليجابي. تماشيًا 

مع رؤية البنك العربي المتحد الطموحة، تواصل الخدمات المصرفية 
التجارية استهداف قطاعات األعمال المعينة بنهج شامل يركز على 

زيادة حصة العمالء من المحفظة إلى أقصى حد.

عالوة على ذلك، ركزت مجموعتنا المصرفية لألفراد أيًضا بشكل 
استباقي على تقليص المخاطر وإنشاء نموذج أعمال كبير من خالل 

نهج مجزأ مع اإلقراض الحصيف وتنميط الشركة وعملية الموافقة 
متعددة الطبقات ومراقبة األداء التقليدي والتتبع الوقائي للتأخر في 

السداد. ظلت الخدمات المصرفية لألفراد تركز على الحصول على 
أصول عالية الجودة مع التركيز على منتجات القروض الشخصية مثل 
قروض تحويل الراتب وبطاقات االئتمان مع التركيز بشكل خاص على 

منتجات األصول ذات العائد الصحي لضمان ربحية عالية داخل مجموعة 
الخدمات المصرفية لألفراد.

استمراًرا الستراتيجية البنك لدعم القطاعات التقليدية، أحرزنا أيًضا 
تقدًما كبيًرا في عام 2021 الحتضان أحدث اتجاهات التكنولوجيا لالمتثال 

للضوابط التنظيمية وإنشاء منصة ممّكنة رقمًيا. ومع استمرار تطور 
مبادرات تنفيذ إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات يتحسن نموذج 

التشغيل لدينا باستمرار لضمان تجربة عمالء رفيعة من خالل تبني 
أحدث االتجاهات في الخدمات المصرفية وتحسين البنية التحتية 
لتكنولوجيا المعلومات. باالضافة الى تعزيز مجموعة التطبيقات 

وتقوية بيانات األمان.

كما يتجلى وضع السيولة الماكن للبنك من خالل نسبة اإلقراض 
إلى الموارد المستقرة بنسبة 81 في المائة ونسبة األصول السائلة 

المؤهلة بنسبة 19 في المائة، وكالهما أعلى بشكل مريح من الحدود 
التنظيمية. وقد تم تعزيز األداء المالي للبنك العربي المتحد من خالل 
التقدم الكبير في األعمال “األساسية” حيث سجل نمًوا بنسبة 12% في 

إجمالي الدخل التشغيلي في عام 2021 مقارنة بعام 2020. وانخفضت 
رسوم المخصصات السنوية بشكل ملحوظ بنسبة 83% في عام 2021 
و من المتوقع أن تتحسن بشكل أكبر مع اكتتابات المحفظة الجديدة 

في األصول عالية الجودة.

نحن سعداء بنتائجنا المالية اإلجمالية لعام 2021 حيث يواصل البنك 
التقدم بشكل جيد مقابل استراتيجيته والمضي قدًما حتى يصبح 

مقرًضا أكثر كفاءة وأقل مخاطر واستدامة. ُتظهر هذه النتائج اإليجابية 
نجاح استراتيجية التحول الرقمي للبنك وهي شهادة على الجهود 

التي بذلها كل عضو في فريقنا والعمل االستثنائي الذي تم القيام به 
في التعامل مع التحديات التي يفرضها جائحة كوفيد -19.

لقد مّهد االستثمار الذي بدأه البنك في تطوير وتحديث البنية التحتية 
التكنولوجية، وبالتالي المضي قدًما نحو العالم الرقمي والتنفيذ 

الناجح الستراتيجية التحول، الطريق للعودة إلى الربحية.
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 فقد سجل البنك العربي المتحد صافي ربح قدره
٧0 مليون درهم لعام 2021 مقارنة بصافي خسائر قدره 

٦٦٧ مليون درهم في عام 2020 ممثال بذلك زيادة 
قدرها 111 في المائة 

يستمر تركيزنا على دعم االنتعاش االقتصادي وتهيئة البنك لتحقيق 
النمو المستدام. لقد تعاونا مع مختلف أصحاب المصلحة لمساعدة 

عمالئنا على تجاوز اآلثار المالية للوباء. وفي الوقت نفسه، قدمنا 
إمكانات رقمية جديدة في سياق الخدمات المصرفية والعمل عن ُبعد.

باإلضافة إلى ذلك، شارك البنك العربي المتحد في أول حدث من نوعه 
 SCA Fintech Megathon( على مستوى الدولة للتكنولوجيا المالية

 )SCA( الذي أطلقته هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية )2021
ووزارة االقتصاد لتعزيز المزيد من تطوير صناعة التكنولوجيا المالية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ستساعد المبادرة المبتكرين 
والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية وشركاء النظام اإليكولوجي 

اآلخرين في دولة اإلمارات العربية المتحدة على التعاون والتعهيد 
الجماعي والنماذج األولية لحلول التكنولوجيا المالية.

تجدر اإلشارة إلى أن البنك العربي المتحد قد حصل على جائزة أفضل 
برنامج األتمتة الروبوتية للعمليات )RPA( في حفل توزيع جوائز 

االبتكار المصرفي لألفراد في الشرق األوسط وأفريقيا لعام 2021. كما 
حصل البنك على اإلشادة الدولية لرقمنة تفاعالت العمالء وعملياتهم 

وتحسين الكفاءة وتقليل عمليات معالجة التكاليف. يجدد هذا التقدير 
جهودنا والتزامنا بفهم احتياجات عمالئنا وتقديم حلول رقمية مبتكرة 
ويمثل إنجاًزا كبيًرا لممارسة األتمتة الروبوتية الذكية في البنك العربي 

المتحد ويشهد على الجهود التي بذلها كل من أعضاء فريقنا.

وللمضي قدًما، ال يزال البنك ملتزًما بتحقيق اإلمكانات الكاملة ألعمالنا 
األساسية، مدعوًما بإدارة حكيمة للمخاطروتنفيذ نموذج تشغيل 

بسيط. مع االستمرارفي إدارة الركائز األساسية لرأس المال والتمويل 
والسيولة.

نحن نتطلع بثقة إلى المستقبل ونعمل باستمرار على تطوير 
وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عمالئنا 

واستراتيجية النمو المستدام.

باإلضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب تخيل أن يكون نجاح هذا العام 
ممكًنا بدون جهود وتفاني مجلس إدارة البنك الحالي وفريق إدارته 
وموظفيه. فقد لعبت قدرتهم على التكيف بسرعة مع التغييرات 

المفاجئة وعزمهم على التفوق في واجباتهم دوًرا جوهرًيا في النتائج 
اإليجابية في عام 2021.

11 البنك العربي المتحد التقرير السنوي 2021



أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ
فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة
أعيد انتخابه عام 2021 لعضوية مدتها 3 سنوات

هو مؤسس البنك العربي المتحد، ورئيس مجلس إدارته منذ تاريخ
تأسيسه في عام 1975 . يملك سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن
سالم القاسمي حصة واسعة من رأسمال البنك تصنفه في طليعة
كبار المساهمين األفراد في البنك. باإلضافة إلى منصبه في البنك

العربي المتحد، يشغل سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم
القاسمي منصب رئيس مجلس ادارة عدد من الشركات الخاصة كما

أنه شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

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

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثم تقاعد وهو برتبة لواء.

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

االستحقاق من الطبقة األولى من رئيس جمهورية مصر العربية،
والوسام العلوي درجة ضابط كبير من جاللة ملك المملكة المغربية،

ووسام النيلين من الطبقة األولى من جمهورية السودان، ووسام
اإلمارات العسكري من الطبقة األولى من المغفور له بإذن اهلل سمو

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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

مناصب إضافية في مجالس إدارة شركات أخرى:

مجموعة شركات جيبكا	 
فيصل القابضة ذ.م.م.	 
المحالت الكبرى	 
هوسبيتاليتي القابضة إلدارة الفنادق ذ.م.م.	 
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يشغل السيد عمر حسين الفردان منصب نائب رئيس مجلس االدارة، 
ويمثل في عضويته البنك التجاري )ش.م.ع.ق(، الشركة المالكة للحصة 

االكبر من رأس مال البنك العربي المتحد.

السيد الفردان حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة االعمال
وشهادة الماجستير في العلوم المالية من جامعة “ويبستر”

السويسرية.

مناصب إضافية في مجالس إدارة شركات أخرى:

رئيس مجلس إدارة بنك ألترناتيف في تركيا.	 
العضو المنتدب - البنك التجاري )ش.م.ع.ق(.	 
الرئيس التنفيذي ل “مجموعة الفردان”، والشركات األخرى التابعة 	 

للمجموعة )الفردان للفنادق والمنتجعات والفردان للضيافة 
والفردان العقارية وعمليات السيارات والمركبات(.

عضو مجلس اإلدارة في جمعية الهالل األحمر القطري.	 
عضو مجلس اإلدارة االستشاري في هيئة مركز قطر للمال.	 
عضو مجلس اإلدارة في مجلس إدارة سدرة للطب.	 

تم انتخاب الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني في مجلس إدارة
البنك العربي المتحد في فبراير 2008 وهو يمثل في عضويته البنك

التجاري )ش. م. ع. ق( الشركة المالكة للحصة األكبر من رأسمال البنك
العربي المتحد.

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

مناصب إضافية في مجالس إدارة شركات أخرى:

باإلضافة إلى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، 	 
يشغل الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني المناصب التالية 

في مجالس إدارة شركات أخرى:
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري )ش.م. ع. ق.(	 
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني	 

مناصب إدارية أخرى:

صاحب شركة فيستا للتجارة - قطر	 
شريك في شركة “إنتيجريتد إنتليجانس سيرفيسيز”-قطر	 
صاحب شركة عبداهلل بن علي و مشاركوه للعقارات و التجارة - 	 

قطر
صاحب فندق شذا- قطر	 

السيد عمر حسين الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أعيد انتخابه عام 2021 لعضوية مدتها 3 سنوات

الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أعيد انتخابه عام 2021 لعضوية مدتها 3 سنوات
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أّسس سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي شركة قابضة خاصة 
وهي شركة منافع القابضةعام 2003 وتمارس الشركة أنشطة مختلفة 

في مجال الضيافة والعقارات واالستثمار في الشركات الخاصة و 
االستثمار في األسهم.

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

ويشغل سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي مناصب إدارية 
رفيعة المستوى في عدد من المنظمات واالتحادات.

مناصب إضافية في مجالس إدارة شركات أخرى:

فيصل القابضة ذ.م.م.	 
المحالت الكبرى	 
عضو في غرفة التجارة اإليطالية في اإلمارات ودول مجلس التعاون 	 

الخليجي
عضو في جمعية المحاسبين اإلداريين القانونيين وجمعية 	 

المحللين الفنيين في المملكة المتحدة.

تولى السيد أحمد محمد بخيت خلفان سابًقا منصب نائب المدير 
العام في مصرف اإلمارات الصناعي، كما شغل منصب رئيس مجلس 

إدارة شركة اإلمارات الحديثة للدواجن، ونائب رئيس مجلس إدارة روابي 
اإلمارات. كما تولى السيد أحمد خلفان عضوية مجالس إدارة عدد من 

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

حاز السيد أحمد محمد بخيت خلفان على بكالوريوس العلوم في 
اإلقتصاد مع مرتبة الشرف من جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة عضو في لجنة 
الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أعيد انتخابه عام 2021 لعضوية مدتها 3 سنوات

السيد أحمد محمد بخيت خلفان
عضو مجلس إدارة

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

عضو في لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أعيد انتخابه عام 2021 لعضوية مدتها 3 سنوات
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تشغل اآلنسة نجالء أحمد المدفع منصب المديرة التنفيذية لمركز 
الشارقة لريادة األعمال )شراع(، وهي جهة حكومية تهدف إلى تطوير 

منظومة ريادة األعمال في الشارقة، من خالل دعم رواد األعمال 
لتأسيس وتطوير الشركات الناشئة المبتكرة والتي من شأنها 

المساهمة بشكل إيجابي في النمو االجتماعي واالقتصادي.

كما أسست المدفع شركة “خيرات” التي تمكن الشباب اإلماراتي ذو
اإلمكانات المتميزة من اختيار مسارهم المهني بشكٍل مدروس،

وتساعدهم على تحقيق النجاح في القطاع الخاص.

حصلت المدفع على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة
ستانفورد، وهي زميلة في مبادرة القيادة في الشرق األوسط لمعهد

“آسبن”. وفي عام 2019، اختيرت لتكون زميلة ضمن برنامج زمالة
أيزنهاور العالمي.

تشغل المدفع مناصب استشارية وعضو في مجالس إدارة 
مؤسسات رائدة مثل:

عضوة في مجلس إدارة البنك العربي المتحد )جزء من لجنة 	 
التدقيق(

نائبة رئيس مجلس القيادات العربية الشابة.	 
عضوة في مجلس إدارة مؤسسة “إنديفور اإلمارات”	 

اآلنسة نجالء أحمد المدفع
عضو مجلس إدارة

رئيسة لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أعيد انتخابها عام 2021 لعضوية مدتها 3 سنوات
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السيد فهد عبد الرحمن بادار هو عضو في مجلس إدارة، وقد تم 
تعيينه في يوليو من العام 2016.

شغل السيد بادار عدة مراكز هامة في البنك التجاري ألكثر من 19 سنة 
ضمن قسم الخدمات المصرفية الدولية، قسم العالقات المصرفية 

الحكومية والقطاع العام، فض ًا عن قسم الخدمات المصرفية التجارية.

حاز السيد فهد عبد الرحمن بادار على شهادة الماجستير في 
إدارة األعمال من جامعة دورهام في المملكة المتحدة، باإلضافة إلى 
بكالوريوس في العلوم في مجال الخدمات المصرفية والمالية من 

جامعة ويلز.

مناصب في مجالس إدارة بنوك أخرى:

المدير العام التنفيذي، الخدمات المصرفية الدولية - البنك التجاري 	 
)ش. م. ع. ق.(

عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني	 

السيد جوزيف آبراهام عضو في مجلس إدارة البنك وقد انضم في 
مارس 2017. لديه خبرة مصرفية واسعة في كل من األسواق المتقدمة 

والناشئة.

قبل انضمامه إلى البنك التجاري في يونيو 2016، كان الرئيس التنفيذي 
لشركة أنز إندونيسيا )لمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية( 

ومقرها في جاكرتا، وهو المنصب الذي خدم فيه في الفترة من 2008 
إلى 2016.

حصل السيد جوزيف آبراهام على ماجستير في إدارة األعمال من كلية 
الدراسات العليا في إدارة األعمال، جامعة ستانفورد، كاليفورنيا، وعمل 

في إندونيسيا وسنغافورة وهونغ كونغ وغانا والمملكة المتحدة 
والهند في العديد من األدوار المصرفية اإلقليمية والقطرية مع سجل 
ناجح يغطي اإلدارة العامة والشركات المصرفية واالستراتيجية وإدارة 

المنتجات، فض ا عن عمليات االستحواذ والتكامل.

مناصب أخرى:

الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري	 
نائب رئيس مجلس إدارة “الترناتيف بنك” “ايه بنك”	 
عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني	 

السيد فهد عبدالرحمن بادار
عضو مجلس إدارة 

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

أعيد انتخابه عام 2021 لعضوية مدتها 3 سنوات 

السيد جوزيف آبراهام
عضو مجلس إدارة 

عضو لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أعيد انتخابه عام 2021 لعضوية مدتها 3 سنوات 
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يشغل السيد عبد الوهاب الحلبي منصب عضو مجلس إدارة في كل 
من غلوبل س دبليو اف واالتحاد العقارية إضافة الى منصب مستشار 
اول وعضو مجلس إدارة الشرق األوسط في هوليهان لوكي. كذألك 

يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مستقل في دي اكس بي 
انترتينمنتس ورئيس االستثمار التنفيذي في مجموعة إكويتاتيفا، 

وهي مجموعة مالية متخصصة في قطاعات إدارة األصول وإدارة األموال 
وحقوق الملكية الخاصة.

يتمتع السيد عبد الوهاب الحلبي بخبرة تزيد عن 20 عامًا من العمل 
في القطاع العقاري، ولديه خبرة في إعادة الهيكلة المالية وإدارة األزمات 

والدين وتعزيزات االئتمان والمشاريع المشتركة. كما شغل سابقا 
منصب مدير االستثمار التنفيذي في مجموعة مراس القابضة، باإلضافة 

إلى كونه شريكا في شركة كي بي أم جي كما تقلد منصب الرئيس 
التنفيذي في شركة دبي للعقارات، احدى شركات دبي القابضة.

السيد عبد الوهاب الحلبي حاصل على بكالوريوس في االقتصاد من 
كلية لندن لالقتصاد ودرجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من 

جامعة بنتس باريس تك. وهو عضو في معهد المحاسبين القانونيين 
في إنجلترا وويلز ومعهد األوراق المالية واالستثمارات في المملكة 

المتحدة وفي مؤسسة رواد األعمال االمارات.

السيد عبد الوهاب الحلبي
عضو مجلس إدارة 

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

انتخب في عام 2021 لعضوية مدتها 3 سنوات واستقال في 3 مارس 
 2022

مناصب إضافية في مجالس إدارة شركات أخرى:

عضو مجلس اإلدارة وعضو مستقل في دي اكس بي 	 
انترتينمنتس

عضو مجلس إدارة غلوبل س دبليو اف	 
مستشار أول وعضو مجلس إدارة الشرق األوسط في هوليهان 	 

لوكي
عضو مجلس إدارة االتحاد العقارية	 
عضو مجلس إدارة ابي فب المتحدة	 
عضو مجلس إدارة تي بي ال العقارية المتحدة	 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين. الة والسَّ الحمد هلل ربِّ العالمين، والصَّ

صدر في: )الخامس والعشرون من شهر فبراير لسنة 2022( 
إلى السادة المساهمين في )البنك العربي المتحد(

الم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته، وبعد: السَّ

إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك العربي المتحد ووفقا للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين واألنظمة والمعايير ذات العالقة 
)“المتطلبات الرقابية”(، تقدم تقريرها عن أعمال وأنشطة المؤسسة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للسنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر من عام )2021(. 

مسؤولية اللجنة  .1

إن مسؤولية اللجنة وفقا للمتطلبات الرقابية والئحتها التنظيمية تتحدد

في الرقابة الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، وخدمــــات، وعقـــود، ومستندات، ومواثيق عمل المؤسسة، والسياسات،   أ . 
والمعايير المحاسبية، والعمليات واألنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس، والنظام األساسي، والقوائم المالية للمؤسسة، وتوزيع األرباح 

وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار )“أعمال المؤسسة”( وإصدار قرارات شرعية بخصوصها، 
ووضع الضوابط الشرعية الالزمة ألعمال المؤسسة والتزامها بالشريعة اإلسالمية في إطــــار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضـــعها الهيئة 

العليا الشرعية )“الهيئة”(، لضـــمان توافقها مع أحكــــام الشـــــريعة اإلســــالمية.

وتتحـــمل اإلدارة العليا مسؤولية التــــزام المؤسسة بالشــــريعة اإلسالمية وفقا لقرارات، فتاوى، وآراء الهيئة، وقرارات اللجنة في إطار القواعد  ب . 
والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة )“االلتزام بالشريعة اإلسالمية”( في جمـــيع أعمـــالها والـتأكـــد مــــن ذلك، ويتحمــل مجلس اإلدارة 

المســؤولية النهائية في هـــذا الشـــأن

المعايير الشرعية  .2

اعتمدت اللجنُة على المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )“أيوفي”( معايير للحد األدنى للمتطلبات 
الشرعية والتزمت بها في كل ما تفتي به أو تعتمده أو توافق عليه أو توصي به فيما يتعلق بأعمال المؤسسة خالل السنة المالية المنتهية دون 

استثناء وفقا لقرار الهيئة رقم 2018/3/18.  

األعمال التي قامت بها اللجنة خالل السنة المالية .  .٣

لقد قامت اللجنة بالرقابة الشرعية على أعمال المؤسسة، من خالل مراجعة أعمال المؤسسة ومراقبتها من خالل إدارة قسم خدمات الصيرفة 
اإلسالمية، وتقرير التدقيق الشرعي الخارجي، وفقا لصالحيات اللجنة ومسؤولياتها والمتطلبات الرقابية في هذا الشأن. ومن األعمال التي قامت بها 

اللجنة ما يأتي: 

عقد )3( اجتماعات خالل السنة المالية. أ. 

إصدار الفتاوى والقرارات وإبداء اآلراء فيما يتعلق بأعمال المؤسسة التي عرضت على اللجنة. ب. 

مراجعة السياسات، واللوائح اإلجرائية، والمعايير المحاسبية، وهياكل المنتجات، والعقود، والمستندات، ومواثيق العمل، والوثائق األخرى  ج. 
المقدمة من قبل المؤسسة للجنة لالعتماد/الموافقة.

الرقابة من خالل إدارة قسم خدمات الصيرفة اإلسالمية، والتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال المؤسسة بما في ذلك المعامالت المنفذة  د. 
واإلجراءات المتبعة، وذلك على أساس اختيار عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير المقدمة في هذا الخصوص.

التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية 
الداخلية لبنك العربي المتحد
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د.موسى طارق خوري 
العضو  التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية

د. أحمد بن عبدالعزيز الحداد
رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 

د. عزيز بن فرحان العنزي
عضو  لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

تقديم توجيهات إلى الجهات المعنية في المؤسسة بتصحيح ما يمكن تصحيحه من المالحظات التي وردت في التقارير المقدمة من قبل  هـ. 
إدارة قسم خدمات الصيرفة اإلسالمية، والتدقيق الشرعي الخارجي .

اعتماد التدابير التصحيحية/الوقائية فيما يتعلق باألخطاء التي تم الكشف عنها لمنع حدوثها مرة أخرى. و. 

التواصل مع مجلس اإلدارة واللجان التابعة له واإلدارة العليا للمؤسسة، حسب الحاجة، بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة اإلسالمية. ز. 

وقد سعت اللجنة للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية للتأكد من التزام المؤسسة بالشريعة اإلسالمية. وقد قامت 
اللجنة بالموافقة على تعيين شركة دار الشريعة لتقديم تقرير التدقيق الشرعي الخارجي عن السنة المالية 2021.

استقاللية اللجنة  .٤

تؤكد اللجنة بأنها أدت مسؤولياتها وقامت بجمــــيع أعمالها باستقاللية تامـــــة، وقــد حصلت على التســـهيالت الالزمــــة من المؤسســـة وإدارتها العليا 
ومجلس إدارتها لالطالع على جمـــيع الوثائق والبيانات، ومناقشـــــة التعديالت والمتطلبات الشرعية.  

رأي اللجنة بخصوص التزام المؤسسة بالشريعة اإلسالمية  .5

بناء على ما حصلنا عليه من معلومات وإيضاحات من أجل التأكد من التزام المؤسسة بالشريعة اإلسالمية، فقد خلصت اللجنة بدرجة مقبولة من 
االطمئنان إلى أن معظم أعمال المؤسسة خالل السنة المالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وقد أقرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإستنادا إلى 

تقرير المدقق الشرعي الخارجي ما يلي:

تستخدم الخدمات المصرفية اإلسالمية في معظم الحاالت النماذج والعقود التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية   .1
الداخلية ISSC، باستثناء ما ذكر ما ذكر من مالحظات في تقرير التدقيق الشرعي الخارجي. 

كانت أغلب اإلجراءات والعمليات التي اعتمدتها وطبقتها الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقًا للفتاوى واألحكام والمبادئ التوجيهية المحددة   .2
من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية )ISSC(، باستثناء ما ذكر ما ذكر من مالحظات في تقرير التدقيق الشرعي الخارجي.

وافقت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على جميع االستثمارات التي قامت بها الخدمات المصرفية اإلسالمية.  .3

تم توزيع األرباح والنفقات على وعاء المضاربة وفقًا للعملية المعتمدة للجنة الرقابة الشرعية الداخلية.  .4

ال يوجد التزام على الخدمات المصرفية اإلسالمية بدفع الزكاة حيث إن جانب اإليداع أعلى من جانب األصول.  .5

نسأل اهلل العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد والسداد
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تقرير حوكمة الشركة

إطار عمل الحوكمة لدى البنك العربي المتحد

إن إطار عمل الحوكمة يضمن قيام مجلس اإلدارة بمراقبة المخاطر 
الناتجة عن أعمال البنك بشكل فعال. وهو يركز بشكل كبير على 

الفصل في المهام والمسؤوليات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية كما يركز على مدى فاعلية لجان مجلس اإلدارة واللجان 

اإلدارية ودور مدققي الحسابات الداخليين والخارجين، باإلضافة إلى 
الشفافية واإلفصاح عن البيانات بصورة دقيقة اثناء المهل المخصصة 
لها والتعاون مع الهيئات التنظيمية واإلشرافية وذلك لضمان االمتثال 

الكامل باللوائح المعمول بها واعتماد أفضل الممارسات.

يلتزم البنك العربي المتحد بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالمصرف 
المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية وسوق أبوظبي لألوراق 

المالية كما يقوم البنك بتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في 
القطاع المصرفي. يخضع إطار عمل الحوكمة لمراجعة مستقلة بهدف 

الحرص على اإللتزام بجميع الواجبات والمسؤليات. 

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة الخاصة بالبنك وفق معايير التقارير 
المالية الدولية ومتطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. يتم نشر هذه البيانات بصورة منتظمة على الموقع 
االلكتروني للبنك وتدرج تحت قسم عالقات المستثمرين

.)www.uab.ae(

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

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

اإلفصاح والشفافية

يلتزم البنك ببناء إطار عمل متين لحوكمة الشركة وزيادة مستوى 
الشفافية واالفصاح. وبالتالي، يولي البنك أهمية كبيرة لمتطلبات 

اإلفصاح والشفافية ضمن المهل الرقابية المطبقة في هذا الصدد. 
ويتم نشر المعلومات من خالل عدد من القنوات بما في ذلك البيانات 

الصحفية والتقارير المختلفة.  

كما تم إنشاء قسم مخصص لعالقات المستثمرين على الموقع 
االلكتروني الخاص بالبنك )www.uab.ae(، والذي يتم من خالله 

تحميل التقارير المالية وغير المالية. 

تشتمل التقارير المالية على التقارير السنوية والنتائج المالية التي 
يتم نشرها باللغتين العربية واإلنجليزية. تتوفر أيضًا على الموقع 

االلكتروني معلومات حول الوثائق الهامة األخرى الخاصة بالمساهمين 
مثل نظام البنك األساسي وقائمة بأسماء المساهمين الرئيسين 
وأسعار السهم باإلضافة إلى تقارير المحللين وملخص عن اللوائح 

والسياسات المطبقة في البنك.
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مجلس اإلدارة

دور مجلس اإلدارة

يتمتع مجلس اإلدارة، حسب نظام البنك االساسي، بالصالحيات 
الواسعة والالزمة لتنفيذ األنشطة والمهام المسندة إليه وذلك 
لتحقيق أهداف البنك. تتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة وضع 

االستراتيجية الخاصة بالبنك، والتأكد من إدارة المخاطر بكفاءة من 
خالل مراقبة جهوزية البنك لتحمل هذه المخاطر. إن مجلس اإلدارة 

مسؤول بصورة عامة عن إدارة شؤون وأنشطة البنك. 

أضافة إلى ذلك، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تطبيق إطار عمل 
الحوكمة الخاص بالبنك وذلك لضمان تنفيذ الضوابط واإلفصاحات 

الداخلية ووضع السياسات واإلجراءات المناسبة التي تعتبر جوهرية 
بالنسبة لحجم وطبيعة عمليات البنك من جهة ولاللتزام بالمتطلبات 

القانونية والتنظيمية المعمول بها في جميع األوقات من جهة 
اخرىباإضافة إلى ذلك، حدد مجلس اإلدارة الئحة اختصاصات مجلس 

اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والتي توضح أعمال المجلس 
ولجانه ومسؤولياتهم وواجباتهم.  

دور رئيس مجلس اإلدارة

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

الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد الشخص نفسه. 

يتولي الرئيس  توجيه أنشطة مجلس اإلدارة كما يقوم بالتأكد من 
أن مجلس اإلدارة يفي بالتزاماته تجاه امتثال البنك  باللوائح والقوانين 

المعمول بها والتأكد من تنفيذ كافة القرارات، التي يقوم مجلس 
اإلدارة باتخاذها بصورة فعالة.

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

تولي رئاسة مجلس اإلدارة ووضع جدول األعمال الخاص به واالشراف 	 
على حسن سير اجتماعات المجلس والتأكد من تنفيذ القرارات 

 التي يتم اتخاذها من قبل مجلس اإلدارة، بشكل فعال ،

التأكد من أن مجلس اإلدارة يتكون من أعضاء من ذوي الخبرة في 	 
 القطاع المصرفي والمجاالت المالية والمحاسبية ،

تسهيل المشاركة الفعالة بين أعضاء مجلس اإلدارة وبناء عالقات 	 
 بناءة بين األعضاء ،

تعزيز ثقافة الحوكمة والتأكد من أن مجلس اإلدارة يفي بالتزاماته 	 
 ويلتزم بمتطلبات اللوائح والقوانين المعمول بها ،

 ضمان االتصال بصورة فعالة مع المساهمين ،	 

 تقييم أداء مجلس اإلدارة بشكل دوري ،	 

بناء مجلس إدارة فعال ووضع خطة تعاقب ألعضاء مجلس اإلدارة .	 

واجبات والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة عند قيامهم بواجباتهم بما يلي وفقًا 
لمعايير الحوكمة:

التمتع بالمهارات والمؤهالت والمعرفة الالزمة لشؤون وأعمال 	 
 البنك|

 التصرف بأمانة وبحسن نية لحماية مصالح البنك التجارية	 

االلتزام بمتطلبات السرية وتضارب المصالح والشفافية عند القيام 	 
 بمسؤولياتهم كأعضاء مجلس إدارة

العمل وفقًا لاللتزامات المنصوص عليها ووفقًا لبنود النظام 	 
 األساسي وكافة اللوائح والقوانين المعمول بها

 عدم إدانتهم بأي جريمة أو جناية أو قضايا مخلة بالشرف	 

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

 الجيد لمهامهم

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

تشكيل واختيار أعضاء مجلس اإلدارة

يتألف مجلس اإلدارة الحالي من تسعة أعضاء غير تنفيذيين، تم إعادة 
انتخابهم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي انعقد في 

أبريل  2021 وذلك لمدة ثالثة سنوات. والجدير بالذكر أنه وطبقًا للنظام 
األساسي للبنك يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

يضم المجلس في عضويته أربعة ممثلين من البنك التجاري ، كونه 
المساهم الرئيسي؛ وعضو يمثل مؤسسي البنك؛ بينما يمثل باقي 

األعضاء القطاع الخاص وأقلية المساهمين.

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

المالي لتنفيذ المسؤوليات المسندة إليهم.

يحضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة االجتماعات بصورة منتظمة.
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رئيس   : C 
عضو   : M

مجلس اإلدارة  : BOD
لجنة الحوكمة والمكافأت المنبثقة عن مجلس اإلدارة   : GRC

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة  : BAC
لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  : BCC

لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة  : BRC

08 فبراير 2021

29 أبريل 2021

16 يونيو 2021

10 أغسطس 2021

08 نوفمبر 2021

12 ديسمبر 2021

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع االرابع من العام 2020 ، و تحديد موعد إنعقاد وأجندة 
الجمعية العمومية بتاريخ 29 أبريل 2021

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال  

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال  

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع الثاني من العام 2021 واألداء المالي خالل السنة حتى تاريخه

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع الثالث من العام 2021 واألداء المالي خالل السنة حتى تاريخه

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال و حضور البرنامج التدريبي الخاص بأعضاء 
مجلس اإلدارة .

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي 

السيد عمر حسين الفردان 

الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني 

الشيخ محمد بن فيصل القاسمي 

السيد أحمد محمد بخيت حمدان 

اآلنسة نجالء أحمد المدفع 

السيد فهد عبد الرحمن بادار  

 السيدعبدالوهاب الحلبي 

السيد جوزيف آبراهام 

عدد االجتماعات خالل العام 2020
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M
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C

M

M
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BODGRCBACBCCBRCعضو مجلس إدارة

نشاطات المجلس خالل العام 2021

 اجتمع مجلس اإلدارة 6 مرات خالل العام 2021 وكان يتلّقى المعلومات بين االجتماعات بانتظام من اللجان اإلدارية واللجان المنبثقة عن المجلس في 
ما يتعلق بالتطورات الجارية في أعمال البنك.  

روزنامة اجتماعات المجلس للعام 2021: 

تقرير حوكمة الشركة )تتمة(
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حوكمة مجلس اإلدارة ولجنة المكافآت

تنوب اللجنة عن المجلس بشأن جميع المسائل المتعلقة بإدارة 
الحوكمة واألجور والترشيح والخطط االستراتيجية، باستثناء تلك 

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

لجنة الحوكمة و لجنة المكافآت مسؤولة عن دعم المجلس في اإلشراف 
على مخطط األجور، من أجل ضمان أن األجور الموضوعة تتناسب 
وتتماشى مع ثقافة البنك، واألعمال التجارية على المدى الطويل 

والرغبة في المخاطرة واألداء ومراقبة البيئة وكذلك مع أي قوانين أو 
متطلبات تنظيمية.

تقوم اللجنة  بتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة  لتعيين إدارة جديد 
وأعضاء اإلدارة العليا. تقوم اللجنة بدعم وتوجيه المجلس من حيث 

المبادرات والخطط والقرارات االستراتيجية والميزانية.
تجتمع اللجنة على األقل أربع 4 مرات في السنة.  وقد عقدت اللجنة 

سبع أجتماعات في 2021.

لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بمراقبة نزاهة البيانات المالية الخاصة بالبنك، 
وسالمة الرقابة الداخلية، ومدى االلتزام بالمتطلبات القانونية 

والتنظيمية، ومدى استقاللية ومؤهالت مدققي الحسابات الخارجيين، 
كما تقوم بمراقبة األداء والمخرجات والتقارير  المقدمة من قبل قسم 

التدقيق الداخلي.

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

تجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على األقل سنويًا. وقد عقدت اللجنة 
سبع إجتماعات خالل العام 2021.

لجنة االئتمان

إن لجنة االئتمان مسؤولة عن تقييم ومنح عمالء البنك تسهيالت 
ائتمانية كما تقوم بالموافقة على األنشطة االستثمارية الخاصة بالبنك 

وذلك ضمن الحدود المصرح بها. 

كم تمارس جميع صالحياتها المفّوضة لها من قبل مجلس اإلدارة، 
وذلك في إطار األنظمة والقوانين المتبعة. 

لجان مجلس اإلدارة

فّوض مجلس إدارة البنك العربي المتحد جزءًا من صالحياته ومسؤولياته إلى لجان تم 
تشكيلها من قبل المجلس لمساعدته في تنفيذ مهامه وواجباته وضمان توفير قدر كاف 

من اإلشراف والمراجعة في مجاالت األعمال والرقابة المختلفة.

توفر لجنة االئتمان القيادة للبنك في إطار إدارة حكيمة وفعالة لالئتمان.
تعقد لجنة االئتمان اجتماعاتها حسب الحاجة، وقد عقدت أحد عشر 

اجتماعًا خالل العام 2021.

لجنة المخاطر

تتولى لجنة المخاطر المسؤولية عن كافة الجوانب الخاصة بإدارة 
المخاطر في البنك، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، مخاطر 

االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية 
والمخاطر التنظيمية ومخاطر السيولة والمخاطر المالية. إن لجنة 
المخاطر مسؤولة عن مراجعة واعتماد السياسات الخاصة بكافة 

المخاطر كما أنها مسؤولة عن متابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها 
البنك وذلك من خالل التقارير الواردة من اللجنة اإلدارية العامة إلدارة 

المخاطر. 

تجتمع لجنة المخاطر أربع مرات على األقل سنويًا. وقد عقدت اللجنة 
خمسة اجتماعات خالل العام 2021.

تقييم أداء لجان المجلس والمجلس

تقوم حوكمة مجلس اإلدارة ولجنة المكافآت المنبثقة عن المجلس 
سنويًا بمراجعة أداء المجلس من حيث تنفيذه الختصاصاته، وبناءًا 

عليه تعمد إلى رفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.

تقرير حوكمة الشركة )تتمة(
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اللجان اإلدارية

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

اللجنة اإلدارية التنفيذية

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

والسياسات الداخلية.

تجتمع اللجنة اإلدارية التنفيذيةأسبوعيا. 

اللجنة االدارية العامة إلدارة المخاطر

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

القانونية والمخاطر التنظيمية ومخاطر السيولة والمخاطر المالية 
وأمور التدقيق الخاصة بالبنك.

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

المخاطر المنبثقة عن المجلس، وإلى لجان المجلس األخرى حسب 
الحال. 

تجتمع اللجنة اإلدارية العامة إلدارة المخاطر  شهريا.

اللجنة االدارية العامة لالئتمان

تعتبر اللجنة اإلدارية العامة لالئتمان بمثابة السلطة األعلى على 
مستوى اإلدارة فيما يتعلق بتعرض العميل لمخاطر االئتمان، المسائل 

المتعلقة باالئتمان ، وانكشافات االكتتاب على القروض المشتركة 
والمعامالت الخاصة باألوراق المالية.

تجتمع اللجنة اإلدارية العامة لالئتمان أسبوعيًا أو عند وحسب الضرورة.

اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا 
األعمال

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

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

بنظم البنك.

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

لجنة إدارة الموجودات واإلستثمار

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

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

تجتمع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ست مرات على األقل سنويًا.

تقرير حوكمة الشركة )تتمة(
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لجنة األصول الخاصة 

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

الالزمة لخسائر القروض. 

تجتمع لجنة األصول الخاصة على أساس شهري.

اللجنة التوجيهية للتحويل الرقمي 
 )DT SteerCo(

الهدف من هذه اللجنة اإلشراف والتحكم في تنفيذ جميع المبادرات 
والمشاريع المتعلقة ببرنامج تغيير الهوية المؤسسية للبنك وبرنامج 

التحول الرقمي واتخاد القرارات الرئيسية وحل المشاكل واألمور الخاصة 
بهما. يترأس اللجنة الرئيس التنفيذي وتضم في عضويتها أعضاء من 
اللجنة اإلدارية ذات الصلة بالبرنامجين االستراتيجيين المذكورين سابقًا.

تجتمع اللجنة التوجيهية للتحول الرقمي بشكل دوري كل أسبوعين.

تقييم أداء لجان اإلدارة

تقوم لجنة حوكمة الشركات سنويا بمراجعة أداء اللجان االإدارية من 
حيث تنفيذها الختصاصاتها، وبناءًا عليه تعمد إلى رفع تقاريرها إلى 

مجلس اإلدارة.

تقرير حوكمة الشركة )تتمة(
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تقرير حوكمة الشركة )تتمة(

هيكل المساهمين

اجتماع المساهمين

أوالً:  البنود المزمع اعتمادها بموجب قرار عادي
لون في الجمعية  ره مساهمون حاملون أسهمًا بواقع 50% وُممثِّ )ُيمرِّ

عمومية - وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم )2( لسنة 2015(:

استعراض واعتماد تقرير مجلس اإلدارة بشأن أنشطة البنك 	 
ومركزه المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

استعراض واعتماد تقرير المدقق بشأن المركز المالي للبنك 	 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

استعراض واعتماد الميزانية العمومية وحساب الربح والخسارة 	 
لدى البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

استعراض واعتماد توصيات مجلس اإلدارة بعدم توزيع األرباح سواء 	 
النقدية أو أسهم المكافأة لعام 2020.

استعراض واعتماد توصيات مجلس اإلدارة بعدم توزيع أي مكافآت 	 
لمجلس اإلدارة لعام 2020.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 	 
2020 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية ضدهم حسب االقتضاء. 

إبراء ذمة مدققي البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 	 
أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية ضدهم حسب االقتضاء.

تعيين مدققي البنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 	 
وتحديد أتعابهم.

أختيار أعضاء مجلس إدارة البنك للمدة التالية البالغة ثالث )3( 	 
سنوات.

تفويض أعضاء مجلس اإلدارة الذين اختارهم البنك للمشاركة في 	 
األنشطة التجارية بالتنافس مع البنك وفقًا للمادة )152( من قانون 

الشركات التجارية رقم )2( لسنة 2015.
استعراض واعتماد التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية 	 

الداخلية.
استعراض واعتماد تعيين د. شيخ موسى طارق أحمد خوري 	 

بوصفه عضوًا جديدًا في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك 
العربي المتحد  و تجديد عضوية اإلعضاء الحالين ) دكتور أحمد 

الحداد و الدكتور عبدالعزيز العنزي (.
لين بالنيابة عن المساهمين لحضور 	  مناقشة تعيين ُممثِّ

اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم بالتوافق مع 
متطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في هذا الصدد.

ثانيًا:  البنود المزمع اعتمادها بموجب قرار غير عادي
لون في الجمعية  ره مساهمون حاملون أسهمًا بواقع 75% وُممثِّ )ُيمرِّ

عمومية - وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم )2( لسنة 2015(:

استعراض واعتماد أي إصدار لسندات أو غيرها من أدوات الدين غير 
قابل للتحويل في طرح خاص عبر ترتيبات مضمونة سواء على شكل 
قروض أو سندات بحد أقصى مبلغ 100.000.000 دوالر أمريكي أو ما ُيساويه 

بالعمالت األخرى امتثاالً لجميع القوانين السارية ومتطلبات هيئة األوراق 
المالية والسلع ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وتفويض 

مجلس اإلدارة التخاذ ما يلزم إلصدارها بما ال يجاوز عام من تاريخ الجمعية 
العمومية وبمراعاة الضوابط القانونية المنظمة.

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية مرة واحدة في 2021 و ذلك في 29 
أبريل 2021.

كبار المساهمين

فيما يلي قائمة كبار المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمال 
البنك كما في 31 ديسمبر 2021: 

٪٤0,00 البنك التجاري )ش.م.ع.ق(   

٪11,1٣ الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي 

٪5,٤٧ الماجد لإلستثمار )ذ.م.م(   

٪5,٣1 جمعة الماجد عبد اهلل مهيري   

٪5,20 الشيخ سلطان بن صقر بن سالم القاسمي  

المساهمين حسب الجنسية كما في 31 ديسمبر 2021:

٪5٦,1٣ اإلمارات العربية المتحدة   

٪٤٣,٨٦ قطر     

٪0,01 دول الخليج األخرى    

  ٪0,00 الدول العربية األخرى    

٪0,00 الدول األخرى    

األسهم المملوكة حسب نوع المستثمر كما في 31 ديسمبر 2021:

٪٤1,٦٨ البنوك والمؤسسات المالية   

٪٣٨,0٨ االفراد     

٪20,2٤ الشركات     

*قد ال يساوي اإلجمالي 100% نظرًا لتدوير األرقام
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تقرير حوكمة الشركة )تتمة(

توزيع المساهمين حسب الجنسية
كما في 31 ديسمبر 2021

توزيع األسهم المملوكة حسب نوع المستثمر
كما في 31 ديسمبر 2019

قطراإلمارات العربية المتحدة

البنوك والمؤسسات

دول الخليج األخرى

االفراد

الدول العربية األخرى

الشركات

٪5٦.1٤٣.٨٦٪٣

٪٤1.٦٨

٪0.01

٪٣٨.0٨

٪0.00

٪20.2٤

٪0.00
الدول األخرى
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إدارة المخاطر
يرى البنك العربي المتحد في اإلدارة الفعالة للمخاطر أحد العوامل 

األساسية الستمرارية األداء، سياسة التحول وتحقيق النجاح على المدى 
البعيد، وخلق القيمة.

ويتجلى دور إدارة المخاطر في التأكد من أن قرارات البنك المرتبطة 
بالمخاطر تتوافق مع استراتيجيته وسياسة تقبل المخاطر الخاصة به، 

باإلضافة إلى االلتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي وضعها 
المشّرعون.  

وتعتبر اإلدارة الفّعالة للمخاطر عاماًل أساسيًا لتحقيق نجاح البنك، 
وينظر إليها باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في منهجية البنك الشاملة 

لتحقيق أهدافه االستراتيجية.

وُبني نظام إدارة المخاطر على نموذج خطوط الدفاع الثالثية. وبموجب 
هذا النموذج، تقوم وحدات األعمال )خط الدفاع األول( بإنشاء وإدارة 

المخاطر، بينما يقوم قسم إدارة المخاطر وأقسام التحكم األخرى )خط 
الدفاع الثاني( باإلشراف الموضوعي والتحدي المنطقي لخط الدفاع 
األول، باإلضافة إلى التحكم بالمخاطر ومراقبتها.  بينما يقوم قسم 

التدقيق الداخلي )خط الدفاع الثالث( بالتأكد من السياسات واإلجراءات 
والضوابط الممارسة من قبل خطوط الدفاع األخرى.

ويتمتع البنك بهيكلية راسخة لحوكمة المخاطر من خالل مجلس 
إدارة فّعال ومشارك، مدعومًا بفريق إدارة عليا مخضرم، وإدارة للمخاطر 
مستقلة عن خطوط العمل. كما يتم اتخاذ القرارات عبر عدد من لجان 

مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية، حسب مصفوفة معتمدة لتفويض 
السلطات.

ويوافق مجلس اإلدارة على سياسات وحدود وأطر عمل تقبل المخاطر، 
ويضمن، إما بشكل مباشر أو عن طريق اللجان، أن عملية اتخاذ القرار 

متوافقة مع األهداف االستراتيجية للبنك. وعالوة على ذلك، يتم رفع 
تقارير مفصلة إلى مجلس اإلدارة بشكل دوري حول بيان المخاطر 

المرتبطة بمحفظة البنك، والنسب المستخدمة من الحدود االئتمانية، 
وأّية تجاوزات)في حال وجدت( مع خطط تصحيح تلك التجاوزات.

ويعتبر الرئيس التنفيذي لشؤون المخاطر )CRO( مسؤوالً عن إدارة 
المخاطر تحت إشراف اللجنة اإلدارية العامة إلدارة المخاطر. حيث يرأس 

مجموعة إدارة المخاطر للبنك ويتمتع بوصول مباشر إلى مجلس اإلدارة.

ويتألف قسم إدارة المخاطر من فرق متخصصة إلدارة مخاطر االئتمان 
ومخاطر السوق / السيولة والمخاطر التشغيلية. كما تتضمن إدارة 

المخاطر مهام التحكم والرقابة المتمثلة في تحليالت المخاطر، وإدارة 
المخاطر، وأمن المعلومات، والضوابط الداخلية، وإدارة االئتمان.  

ويقوم البنك بتعزيز ممارسات وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر 
الخاصة به بشكل مستمر، وذلك من أجل تحديث وتحسين إدارة 

المخاطر، والتي تعتبر أساسية لتحقيق استراتيجية األعمال الخاصة به. 
ومن أجل تحقيق ذلك، شرع البنك العربي المتحد بتطوير المبادرات. 

وبرنامج متعدد السنوات لتحويل واالرتقاء بعملية إدارة مخاطر البنك 
والذي سيعمل بدوره على خلق القيمة وخفض التكاليف.

ويمتلك البنك العربي المتحد دائرة مستقلة إلدارة االئتمان، والتي 
تتولى إدارة المخاطر االئتمانية الحالية والمستقبلية من خالل الحصول 

على الوثائق القانونية الالزمة باإلضافة إلى إدارة ومراقبة الحدود 
االئتمانية.

وتتم إدارة مهام دائرة إدارة االئتمان من خالل وحدتين هما “توثيق 
االئتمان” و”مراقبة االئتمان”، حيث تتضمن توثيق القروض، وحفظ 

الوثائق الخاصة بالقروض، وإدارة الحدود االئتمانية، باإلضافة إلى تسليط 
الضوء على االستثناءات والتجاوزات )إن وجدت( ومتابعتها بشكل 

يومي إلى أن يتم تصحيحها. 

قسم إدارة المخاطر المؤسسية 

استمّر البنك العربي المتحد في سعيه نحو تعزيز  ثقافة إدارة المخاطر 
وإضفاء الطابع المؤسسي على ذلك. وفي ظّل تحديد هذا الهدف، 

قّررت اإلدارة إنشاء قسم إدارة المخاطر المؤسسية تماشيا مع أفضل 
الممارسات العالمية مدعومًة بالبنية التحتية الالزمة. 

ُيعتبر قسم إدارة المخاطر المؤسسية وحدة مستقّلة تابعة بشكل 
مباشر للرئيس التنفيذي لشؤون المخاطر،ويتولى هذا القسم إدارة 

كل من:

مخاطر السوق 	 

مخاطر السيولة	 

تحليالت المخاطر	 

إعداد التقارير/ اإلبالغ عن المخاطر 	 

حيث لطالما كانت األولوية هي تعزيز إطار إدارة المخاطر المؤسسية 
والتي تتمحور مهامها حول : 

تنفيذ إطار عمل سليم للمخاطر بما في ذلك السياسات واإلجراءات 
المتبعة 

ا بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات ضمان امتثاًلا مستمّرً

تطوير وتقييم ومراقبة إطار تقبل المخاطر وإضفاء الطابع المؤسسي 
عليه

قياس وإدارة مخاطر السوق والسيولة باستخدام معايير مختلفة 
للمخاطر  باإلضافة إلى مزيج من الحدود االئتمانية المناسبة.

تحديد وتعزيز أطر إختبارات التحّمل المالية بما يتماشى مع إرشادات 
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ولجنة بازل للرقابة المصرفية 
لضمان تماشي البنك مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 

بما في ذلك التحّقق المستمر والصارم من النماذج الداخلية للبنك.

إنشاء وظيفة أمن المعلومات بما يتماشى مع أهداف البنك 
واستراتيجيته ومواصلة الجهود لتعزيز وحماية المعلومات والعمليات 

واألنظمة.

 إنشاء وحدة الضوابط الداخلية المسؤولة عن تنفيذ عمل إطار الرقابة 
الداخلية بما يتماشى مع إرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
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المركزي.

االمتثال 
ال تزال جائحة كوفيد -19 تشّكل تحدًيا كبيًرا في الوقت الذي تقف 

فيه البنوك في واجهة االضطراب االقتصادي الناجم عن الوباء. تواجه 
البنوك المركزية والبنوك اإلقليمية الكبيرة والعالمية والصغيرة 

والمتوسطة الحجم تحديات ومخاطر لم يسبق لها مثيل. كما أنهم 
يتخذون إجراءات متعّددة لدعم موظفيهم وعمالئهم والمساعدة في 
تعزيز النظام المالي. يجب أن توّسع وحدة االمتثال في البنك تركيزها 
إلى ما هو أبعد من البنك وسياساته وموّظفيه. تتحّمل هذه الوحدة 

أيًضا مسؤولية ضمان تصّرف عمالء البنك في إطار القانون وعدم 
استخدام البنك كقناة لألنشطة غير القانونية وغير المشروعة مثل 

غسيل األموال والتهّرب من الضرائب وتمويل اإلرهاب وانتشار األسلحة 
النووّية.

نحن في البنك العربي المتحد ندرك تماًما آثار المخاطر التنظيمّية 
المرتبطة بعدم االلتزام بالقوانين واللوائح المحلّية والعالمّية والتي 

قد تؤدي إلى عقوبات وغرامات ومذكرات لوم وخسائر مع اإلضرار 
بسمعة البنك نتيجة عدم امتثاله للقوانين واللوائح المعمول بها أو 
الممارسات المنصوص عليها. توِفر وحدة االمتثال في البنك العربي 

المتحد ضماًنا لإلدارة العليا ومجلس اإلدارة بأن توّقعات الجهة الرقابية، 
أي مصرف لدولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي، قد تم الوفاء بها 

بالكامل )جنًبا إلى جنب مع اللوائح الدولية ذات الصلة( وأن مخاطر 
استخدام البنك لتسهيل الجريمة المالية يتم تخفيفها بشكل فّعال. 
وتتمّثل احدى المسؤوليات الرئيسّية لوحدة االمتثال في توفير الدعم 

اإلستشاري والرقابة لإلدارة العليا في سبيل إدارة مخاطر االمتثال 
التي تواجه البنك والتخفيف بشكل فّعال من حّدتها. ويتـم ضمـان 

االمتثال اإلداري الدائـم، فضـًلا عـن الوصـول غيـر المقّيـد لكافة البيانــات 
والمعلومــات والنظــم الضروريــة فــي جميع أنحاء البنــك. ويســهم 

االمتثال فــي الحفــاظ علــى هيكليــة فّعالة تعــزز مــن ســرعة تصعيــد 
المشــكالت وحِلهــا.

بعد نشر تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لعام 2020، 
تخضع المؤسسات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمستوى 
محّسن من التركيز التنظيمي، ال سيما فيما يتعلق في مجال االمتثال 

للجرائم المالية، والذي يتضمن نشر/ إصدار عدد من اللوائح واالخطارات 
والمستندات االرشادية. وفًقا لذلك، قام البنك العربي المتحد 

بمبادرات من أجل التحسين الشامل لوظيفة مكافحة الجرائم المالية 
والتنظيمية. 

وفي ظل التغييرات التنظيمية الكبيرة والمستمّرة، ُيعتبر مدى أهمية 
وحــدة االمتثال والحاجــة لوضــع إطــار عمــل فّعال في إطار االمتثال داخل 

المؤسسات المالية غبر مسبوق. وتضاعفت قابلية تؤثر المؤسسات 
المالية حيــث أدى ازديــاد العمليــات الخارجيــة للــوكاالت الرقابيــة 

العابــرة للبحــار إلــى تشــكيل ميــدان أكثــر تعقيــًدا. ونتيجــًة لذلــك، 
بــرزت أهمّيــة امتالك االدارة العليــا فــي البنــك للفهــم كامــل واتخــاذ 

خطــوات فّعالة للتخفيــف مــن حــّدة مخاطــر االمتثال الناشــئة. ويبقــى 
البنــك العربــي المتحـد مـدرًكا تمامـًا ومتيقظـًا تجـاه مثـل هذه المخاطـر 
المحلّيـة والدولّية التـي تواجههـا أنشـطة البنـك وخدماتـه. وعـالوة علـى 

ذلـك، يـدرك البنـك أهميــة االلتــزام بكافــة اللوائــح التنظيمية التــي 
أصدرهــا مصــرف اإلمارات العربيـة المتحـدة المركـزي دون اسـتثناء. 

سيعمل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا باستمرار على تعزيز ثقافة 
االمتثال القوية في مختلف مستويات البنك مع تحديد توّجهات اإلدارة 

العليا المطلوبة فيما يخص جعل نظم وقوانين االمتثال أولوية في 
عملهم. ونتيجة لذلك، فإننا نواصل السعي وبذل الجهود للحفاظ 

على بيئة مواتية إلمكانيات الموظفين والشفافية فيما يتعلق باإلدارة 
الفّعالة للمخاطر داخل البنك.
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إدارة الشؤون القانونية
يقّدم الفريق القانوني الدعم للبنك من خالل تقديم النصح واإلرشاد 

بشأن مختلف المسائل القانونية. وتتخذ اإلدارة صفة المستشار 
القانوني للبنك، وتتجلى أولوياته في:

تقديم الرأي القانوني الصحاب المصلحة في البنك حول الحلول 	 
الفّعالة للمسائل القانونية والتنظيمية، الحالية منها والمتوقعة.

الحرص على إدارة العمليات والمشاريع الرئيسية الخاصة بالبنك 	 
وفق أحكام القانون والتشريعات للحد من المخاطر القانونية 

والتنظيمية في البنك.

صياغة ومراجعة وتحديث المستندات والنماذج القياسية والشروط 	 
واألحكام العامة ذات الصلة بمنتجات البنك.

فتح القضايا القانونية الجديدة ومتابعة القضايا المرفوعة من قبل 
أو ضد البنك أمام المحاكم المختصة.

مراجعة جميع العقود واالتفاقيات التي يكون البنك أو سوف يصبح 	 
طرفًا فيها

التدقيق الداخلي
تتولّى دائرة التدقيق الداخلي مهام وظيفة مستقلة داخل البنك 
وتمّثل خط الدفاع الثالث الذي يكُمن هدفه الرئيسي في ُمساندة 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية إّبان عملية حماية أصول البنك 
وسمعته وإستدامته.

من أجل ضمان االستقاللية، يرفع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي 
تقاريرًا إلى رئيس مجلس إدارة اللجنة المعنية بمراجعة الحسابات 

ويخضع للمساءلة عن تحديد وتعزيز التوّجه اإلستراتيجي لدائرة 
التدقيق الداخلي، مع الحرص على أن تتمتع دائرة التدقيق الداخلي 
باإلستقاللية والسلطة الالزمتين من أجل ممارسة القدرة في الحكم 

واإلعراب عن اآلراء وتقديم التوصيات.

وبالتالي، تبقى دائرة التدقيق الداخلي بمنأى عن التدخل من قبل إدارة 
البنك، بما في ذلك عمليات إنتقاء المراجعة الحسابية، أو النطاق، أو 

اإلجراءات المعتمدة، أو التواتر، أو التوقيت، أو فحوى التقرير.

يرعى الميثاق المعتمد من مجلس اإلدارة للمراجعة الداخلية للحسابات 
أنشطة التدقيق الداخلي التي تنص وتحّدد تفويض دائرة التدقيق 
الداخلي ونهجها وصالحيتها ومسؤوليتها داخل نطاق البنك. ُأعّد 

الميثاق مع األخذ في االعتبار إرشادات ومعايير التدقيق الداخلي 
الصادرة عن معهد مراجعي الحسابات الداخليين، وجمعية تدقيق 

المعلومات واألنظمة والرقابة، والمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية 
.)CB-UAE( المتحدة

يشمل نطاق أنشطة دائرة التدقيق الداخلي، على سبيل المثال ال 
الحصر، عمليات جمع األدلة والشواهد لتقديم تقييمات مستقلة حول 

مدى كفاية وفعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة ضمن 
نطاق البنك. بغية تحقيق ذلك، يجري تقييم مخاطر البنك وأنشطته 
)بما في ذلك: األنشطة المنفذة باإلستعانة بمصادر خارجية( أقّله مرة 

كل عام ومراجعتها على أساس دوري لصياغة خطة مرنة لمراجعة 
الحسابات. ُتنّفذ عمليات التدقيق في الحسابات على نحو يتوافق 

والخطة إلبداء الرأي حول بيئة الرقابة الشاملة. وتجدر اإلشارة هنا أنه ما 
من جانب للمنظمة يحظر على دائرة التدقيق الداخلي إمكانية الوصول 

إليه أثناء قيامها بتنفيذ مهامها.
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األعمال التجارية
الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات

استعراض اآلداء 

تصديًا الستمرار التحديات القائمة في وجه إقتصاد هذا العام، رّكزت 
مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد بفعالية إستباقية على المجاالت 

الرئيسية التالية:

واصل البنك العربي المتّحد مسيرته الرامية إلى الحّد من المخاطر 
وُصنع نماذج عمليات تجارية ضخمة عبر نهج تجزيئي مع اإلقراض الحذر، 

وتوصيف الشركة، وعملية إجراءات الموافقة متعددة المستويات، 
ومراقبة ورصد األداء السابق والتعقب اإلستباقي للتخّلف عن الّسداد. 

تبلورت الخدمات المصرفية لألفراد بالتركيز على اإلستحصال على 
جودة األصول وعلى خدمات اإلقراض الشخصي، على سبيل المثال: 

القروض الممنوحة لتحويل الرواتب وبطاقات االئتمان القائمة على 
التركيز بشكل خاص على خدمات أصول ذات العائد اإليجابي من أجل 
ضمان إرتفاع معدل الربحية داخل نطاق مجموعة الخدمات المصرفية 

لألفراد. إستعاض البنك العربي المتحد حصرًيا عنها بالماستر كارد لدى 
إصدار بطاقات االئتمان والخصم.

يبقى البنك العربي المتحد ملتزًما بالنهج المرّكز على العمالء من 
خالل ضمان فهم البنك لمتطلبات عمالئه واقتراح حلول مبتكرة لتلبية 

احتياجاتهم المالية. للمضي قدًما، ترتكز الخدمات المصرفية لألفراد 
على خلق بيئة تتقي المخاطر مع خلق حلول وعروض مبتكرة لتلبية 

اإلحتياجات المستجدة لعمالئنا. سوف نستعين بقدرات البنك الرقمية 
بغية تحسين تجربة العمالء وتعزيز عالقات أوثق في خاتمة المطاف.

الخدمات المصرفية التجارية 

حافظت الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في البنك العربي 
المتحد على مرتبة المساهم األكبر في أرقامه المالية من حيث األصول 

والخصوم والربح اإلجمالي اإليجابي. تماشيًا مع رؤية البنك العربي 
المتحد الطموحة، تواصل الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات 
إستهداف قطاعات األعمال المخصصة ضمن نهج شمولي يركز على 

تحقيق اإلستفادة القصوى لمعدل حصة العمالء من الحافظة.

بالتشديد على نطاق ومدى العالقات مع العمالء، وتعزيز تجربة 
العمالء بوجه العموم، وعروض الخدمات المتنوعة للعمالء، تمكنت 

الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات من إختراق قطاعات السوق 
االنتقائية وتثبيت هوية البنك العربي المتحد في السوق. تماشيًا مع 

تطلعات البنك العربي المتحد، تعتبر الخدمات المصرفية للمؤسسات 

والشركات القوة الدافعة في مسيرة التحول الرقمي للعديد من 
المشاريع الكبرى التي تقودها الخدمات المصرفية للمؤسسات 

والشركات بهدف رقمنة العمليات الداخلية فضاًل عن تجربة العمالء مع 
الشركة.

وضع المعامالت المصرفية في الطليعة من أجل تنويع الدخل القائم 
على الرسوم وتحقيق حّده األقصى، رّوجت الخدمات المصرفية 

للمؤسسات والشركات لخدمة جديدة )خطابات اإلعتماد الممنهجة/
الضمانة النقدية(، وطرحت خصمًا مدعوًما بالتأمين على االئتمان، 

وأطلقت بوابة إلكترونية تجارية وجّددت تمويل سلسلة اإلمداد.

بفضل أصالة البنك العربي المتحد الثابتة وتماشيًا مع إستراتيجيتنا 
للحفاظ على بؤرة تركيز دولة اإلمارات العربية المتحدة، تمكنت 

الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات من تنويع حافظتها المالية 
وتعزيز أصولها الدفترية بشكل إنتقائي مع إيالء اإلهتمام الخاص لدعم 
إقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة. تعتبر صفقة الخدمات المصرفية 
للمؤسسات والشركات لعام 2021، قرض األجل الممنوح لهيئة سيادية، 
واحدة من بين عدة صفقات جوهرية مثمرة ُأبرمت ضمن سائر قطاعات 
الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات النشطة، لتشمل: التصنيع 

أو تكتل شركات عائلية أو تجارة وخدمات أو قطاع المقاوالت. أفضى 
التعاون والتكافل بين الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات 

وكافة وحدات شركاء األعمال )BPUs( المتعلقة بالنك العربي المتحد 
إلى زيادة حصة الحافظة، ال سيما نتيجة المزامنة مع المؤسسات المالية 

ومجموعة الخدمات المصرفية لألفراد.

إمتثاالً لقيم البنك العربي المتحد الجوهرية، يتصّدر موظفيه المرتبة 
األسمى من حيث التفضيل في قيمة أصوله؛ ومن ثم، تولي الخدمات 
المصرفية للمؤسسات والشركات إهتمامها التفضيلي لتعزيز البيئة 

اإلنتاجية اإليجابية بين أعضائها وثقافة قوامها التمكين، وتدعم 
معايير اإلقراض التي تراعي الجوانب األخالقية لعلب دور شركاء العمل 

ومستشارين تجاه عمالئنا.
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ُيسعدني بالنيابة عن مجلس إدارة البنك العربي المتحد أن أقدم إلى السادة المساهمين في البنك تقريرنا السنوي عن السنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021.

سجل البنك العربي المتحد أرباحًا صافية قدرها 70 مليون درهم إماراتي في 2021 مقارنة بخسائر قدرها 667 مليون درهم في 2020، ما يمثل ارتفاعا 
بنسبة 111 % مقارنة بالعام الماضي. يأتي النمو في صافي األرباح نتيجة لتحسن األداء التشغيلي وانخفاض مخصصات االئتمان المتوقعة، إلى جانب 

إدارة التكاليف والنهج الحصيف إلدارة المخاطر، حيث أدى التنفيذ الناجح الستراتيجية إعادة الهيكلة الى تمهيد الطريق للعودة الى الربحية.

وقد نجح البنك في تحقيق تقدم كبير في األعمال األساسية حيث سجل نمًوا بنسبة 12% في دخله التشغيلي في العام 2021 مقارنة بالعام 2020. كما 
انخفضت خسائر االنخفاض في القيمة بشكل كبير وبنسبة 83% في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 وسيتم دعمها بشكل أكبر من خالل االكتتابات 

الجديدة في المحفظة من ناحية الجودة األصول. وتمكن البنك من الحفاظ على مستويات كافيه من راس المال مع نسبه كفاية راس المال %13.8 
وبلغت CET1  12.6% والتي ال تزال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية المعمول بها حاليا. كذلك تحسنت نسبة القروض المتعثرة من 15.7% في 

عام 2020 إلى 12.6% في عام 2021. توفر هذه النتائج دلياًل إضافًيا على فعالية استراتيجية االعمال.

كما واصل مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية التركيز على تنمية أعمال البنك األساسية وإيراداته عبر المعامالت والخدمات المصرفية للشركات 
والمؤسسات واألفراد واألسواق المالية مع التحرك نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة مدمجا الحلول والقدرات الرقمية ليصبح شريكا مفضال بين شرائح 

عمالء الشركات الرئيسية.

يوصي مجلس اإلدارة بعدم تحويل أي مخصصات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي: 

وفق لموافقة الجمعية العمومية، يرتفع إجمالي أموال المساهمين إلى 1.512 مليون درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2021 مقارنة ب 1.455 مليون 
درهم إماراتي كما في نهاية عام 2020. يقترح أعضاء مجلس اإلدارة عدم توزيع أرباح عن سنة 2021.

على حد علمنا، فإن المعلومات المالية الواردة في التقرير تعرض بشكل عادل جميع النواحي الجوهرية للوضع المالي ونتائج التشغيل والتدفقات 
النقدية للبنك بدءًا من الفترات المقدمة في القوائم المالية المرافقة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

أعـرب بالنيابـة عـن مجلـس اإلدارة الـذي ال يـزال التزامـه وتوجيهاتـه الحازمـة ال تقـدر بثمـن- عـن خالص تقديري لعمالئنا ومسـاهمينا الكرام على 
مسـاندتهم، أعـرب عـن خالـص تقديـري لإلدارة العليـا والموظفيـن اللتزامهـم وتفانيهـم فـي العمـل باإلضافة إلـى مصـرف اإلمارات العربيـة المتحـدة 

المركـزي علـى كمـال تنظيمـه ودعمـه للقطـاع المصرفـي فـي دولـة اإلمارات العربيـة المتحـدة.

فـي الختـام نـودُ  أن نعـرب عـن تقديرنـا لصاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس دولـة اإلمارات العربيـة المتحـدة علـى قيادتـه ورؤيتـه 
ودعمـه، كمـا نـود أن نعـرب عـن خالـص شـكرنا لصاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس دولـة اإلمارات العربيـة المتحـدة رئيـس 
مجلـس الـوزراء حاكـم إمـارة دبـي، وصاحـب السـمو الشـيخ الفريـق محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلى للقـوات المسـلحة 

وصاحـب السـمو الشـيخ الدكتـور سـلطان بـن محمـد القاسـمي حاكـم الشـارقة علـى دعمهـم وتوجيهاتهـم. 

فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي 
رئيس مجلس اإلدارة    

2 مارس 2022

مة الحق تم إجراء إطفاء كامل للخسائر  م موافقة الجمعية العمومية السنوية للبنك بتاريخ 13 أبريل 2020 وكذلك الموافقات التنظيمية الُمتسلَّ إيضاح: بعد تسلُّ
المتراكمة للبنك كما في 1 يناير 2020 والبالغة 897,863 ألف درهم إماراتي مقابل االحتياطي الخاص البالغ 422,116 ألف درهم إماراتي واالحتياطي القانوني البالغ 475,747 

ألف درهم إماراتي.

الرصيد االفتتاحي في الخسائر المتراكمة في 1 يناير
األرباح)/الخسائر( عن السنة

الخسائر المتراكمة مقابل االحتياطيات )إيضاح(
 التحويالت من احتياطي إعادة التقييم

الرصيد المتاح العتماد المخصصات

التحويل إلى االحتياطي الخاص 
التحويل إلى االحتياطي القانوني 

مكافأة عضو مجلس اإلدارة

رصيد اإلغالق للخسائر المتراكمة في ٣1 ديسمبر

)897,863(
)667,295(
897,863

38

)667,257(

0
0
0

)667,257(

2020
درهم إماراتي

2021
درهم إماراتي

)667,257(
70,191

0
517

)596,549(

)7,019(
)7,019(

0

)610,587(

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية للبنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة )“البنك”( والتي تتألف من بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021، 
والبيانات للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات 

المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا إن البيانات المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للبنك كما في 31 ديسمبر 2021، وعن أدائها 
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس إبداء الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في فقرة “مسؤولية مدققي الحسابات عن 
تدقيق البيانات المالية” من هذا التقرير. نحن مستقلون عن البنك وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس 

المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين )بما في ذلك المعايير الدولية لالستقاللية( إلى جانب متطلبات أخالقيات المهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات 
المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني 

للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة 
لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية.

أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، في رأينا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للسنة الحالية. وقد تم التعامل مع 
تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية بشكل إجمالي وعند تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر من 

األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا األمر موضح في هذا السياق.

لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بتلك 
األمور. وبناًء عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. وتوفر لنا 

نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساسًا إلبداء رأينا حول تدقيق البيانات المالية 
المرفقة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة(

أمور التدقيق الهامة )تتمة( 

)أ(  خسائر االئتمان المتوقعة على القروض والسلفيات 
والذمم المدينة عن التمويل اإلسالمي

يرجى الرجوع إلى اإليضاح 7 حول البيانات المالية.

تمثل مخصصات الخسائر على القروض والسلفيات والذمم 
المدينة عن التمويل اإلسالمي أفضل تقديرات اإلدارة، في تاريخ 

الميزانية العمومية، لخسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لنماذج 
خسائر االئتمان المتوقعة حسب ما هو منصوص عليه في 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( - األدوات المالية 
)“المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9”(.

تقوم اإلدارة في البداية بتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على 
القروض والسلفيات والذمم المدينة عن التمويل اإلسالمي إلى 
العمالء قد زادت بشكٍل جوهري منذ التثبيت األولي، ثم تقوم 

بعد ذلك بتطبيق نموذج من ثالث مراحل لالنخفاض في القيمة 
لحساب خسائر االئتمان المتوقعة.

توصلنا إلى فهم لتقييم اإلدارة لالنخفاض في قيمة القروض 
والسلفيات والذمم المدينة عن التمويل اإلسالمي، ونموذج 

التصنيف الداخلي للبنك وسياسة مخصصات االنخفاض في 
القيمة االئتمانية للبنك ومنهجية تحديد نماذج خسائر االئتمان 

المتوقعة، والتي تتضمن:

مراجعة واعتماد تصنيف القروض والسلفيات وتسهيالت   -
الذمم المدينة عن التمويل اإلسالمي.

تقوم اإلدارة بمتابعة ما يلي:  -

تحديد المراحل وخسائر االئتمان المتوقعة على القروض   )1
والسلفيات والذمم المدينة عن التمويل اإلسالمي.

تحديد القروض التي بها مؤشرات على االنخفاض   )2
في القيمة )بما في ذلك القروض التي تجاوزت موعد 

استحقاقها( في المرحلة )3(.

متغيرات وتوقعات االقتصاد الكلي  )3

أداء نماذج خسائر االئتمان المتوقعة  )4

مراجعة واعتماد حاالت إعادة التصنيف الخاصة باإلدارة وعملية   -
الحوكمة حول هذه التصنيفات.

وحدة مستقلة للتحقق من صحة النموذج.  -

كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة(

أمور التدقيق الهامة )تتمة( 

)أ(  خسائر االئتمان المتوقعة على القروض والسلفيات 
والذمم المدينة عن التمويل اإلسالمي )تتمة(

يرجى الرجوع إلى اإليضاح 7 حول البيانات المالية. )تتمة(

قامت اإلدارة كذلك بتطبيق مستوى كبير من األحكام في 
المجاالت المذكورة أعاله فيما يخص تحديد تأثير جائحة كورونا 

)كوفيد-19( على مخصصات خسائر االئتمان من خالل مراعاة ما 
يلي:

معلومات تطلعية، بما في ذلك المتغيرات المستخدمة في   -1
سيناريوهات االقتصاد الكلي والترجيحات ذات العالقة الخاصة 

بها؛

الضغوط في قطاعات محددة؛ و  -2

تأثير تدابير الدعم الحكومي.  -3

قمنا بتحديد خسائر االئتمان المتوقعة للقروض والسلفيات 
والذمم المدينة عن التمويل اإلسالمي على أنها أحد أمور التدقيق 

الهامة حيث إن تحديد خسائر االئتمان المتوقعة يتضمن إجراء 
أحكام جوهرية من جانب اإلدارة مثل تصنيف القروض والسلفيات 
والذمم المدينة عن التمويل اإلسالمي إلى المراحل )1( أو )2( أو )3(، 

واالفتراضات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة 
مثل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وعوامل االقتصاد 

الكلي، إلخ، إلى جانب إعادة التصنيف لتعكس العوامل الخارجية 
الحالية أو المستقبلية. إن هذه األحكام لها تأثير جوهري على 

البيانـات الماليـة للبنك.

قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية:

لقد قمنا بفحص مدى االمتثال بمنهجيات وافتراضات الخسائر   -
االئتمانية المتوقعة للبنك مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم 9.

بالنسبة لعينة من التعرضات، بما في ذلك تلك الموجودة   -
في القطاعات التي تأثرت بشدة بجائحة كورونا )كوفيد-19(، 
فقد قمنا بإجراءات لتقييم ما إذا كان قد تم تحديد الزيادات 

الجوهرية في مخاطر االئتمان بشكل صحيح. لقد تضمنت 
إجراءاتنا كذلك تقييم تأثير تدابير الدعم الحكومي ذات 
العالقة بجائحة كورونا )كوفيد-19( وبرامج التأجيل على 

تقييم الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وتحديد مراحل 
التعرض

كما قمنا بفحص وتقييم مدى معقولية اختيار اإلدارة   -
لمتغيرات االقتصاد الكلي المستقبلية والسيناريوهات 

والترجيحات المخصصة لهذه السيناريوهات، بما في ذلك 
تقييم التغييرات التي تم إجراؤها على هذه المتغيرات 

والسيناريوهات والترجيحات.

قمنا بتقييم مدى مالءمة منهجيات النمذجة المطبقة في   -
نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك.

بالنسبة لعينة من حاالت التعرض، قمنا بفحص مدخالت   -
البيانات الرئيسية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

قمنا بإعادة تنفيذ العناصر الرئيسية لحسابات خسائر   -
االئتمان المتوقعة وتقييم مدى دقة نتائج أداء النموذج.

كما قمنا بتقييم مدى مالءمة اإلفصاحات في البيانات المالية   -
مقابل متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة(

المعلومات األخرى

تتحمل اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي للبنك لسنة 2021، بخالف البيانات 
المالية وتقرير مدققي الحسابات الخاص بنا.

إن رأينا حول البيانات المالية ال يشمل المعلومات األخرى وإننا ال ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة والتحقق مما إذا كانت 
المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع البيانات المالية أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق، أو التي يبدو أنها تتضمن أخطاًء 

جوهرية..

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واألحكام المعنية من عقد التأسيس 
والنظام األساسي للبنك والقانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية 

إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة البنك على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية واإلفصاح، كما هو مناسب، عن 
األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال البنك على أساس مبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية 

البنك أو إيقاف أعماله، أو ليس لديه أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.

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

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية، بشكل إجمالي، خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كان ذلك نتيجًة 
الحتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية. وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى عاٍل من 
التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سوف يكتشف دائمًا األخطاء الجوهرية عند وجودها. 

وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات االقتصادية 
للمستخدمين والتي يتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية )تتمة(

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية )تتمة(

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة   •
لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ 

الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا ألن االحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف 
أو تجاوز الرقابة الداخلية.

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي   •
حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.  •

االستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطريقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمرارية وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،   •
ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزيد من الشكوك حول قدرة البنك على مواصلة أعماله 

على أساس مبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات الخاص 
بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق 

التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف البنك عن 
االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية.

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة   •
بشكل يحقق العرض العادل للبيانات المالية.

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي 
عيوب جوهرية في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق.

كما نقدم إقرارًا لمسؤولي الحوكمة يفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات واألمور األخرى 
التي قد ُيعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.

ومن بين األمور التي يتم اإلبالغ عنها لمسؤولي الحوكمة، يتم تحديد تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية للفترة 
الحالية، وبذلك تعتبر أمور تدقيق هامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا إال إذا كان القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح 

عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغاية، نرى أنه يجب عدم اإلفصاح عن هذا األمر في تقريرنا حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية 
للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة العامة الناتجة عن هذا اإلفصاح. 
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

كما نشير للسنة المنتهية قي 31 ديسمبر 2021، ووفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة )وتعديالته(، 
إلى ما يلي:

يحتفظ البنك بسجالت محاسبية منتظمة؛  )1

لقد حصلنا على جميع المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  )2

تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الجوهرية، وفقًا لألحكام المعنية من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والقانون االتحادي رقم   )3
)2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة )وتعديالته(؛

تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة مع الدفاتر والسجالت المحاسبية للبنك؛  )4

تم اإلفصاح عن االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ضمن اإليضاح 8 حول البيانات المالية؛  )5

يبين إيضاح 24 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛  )6

استنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترع انتباهنا ما يستوجب االعتقاد بأن البنك قد خالف، خالل السنة المالية المنتهية في 31   )7
ديسمبر 2021، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة )وتعديالته( أو عقد التأسيس 

والنظام األساسي له على وجه قد يكون له تأثير جوهري على أنشطته أو مركزه المالي كما في 31 ديسمبر 2021؛ و

يبين إيضاح 32 المساهمات االجتماعية خالل السنة.  )8

عالوة على ذلك، وفقًا لمتطلبات المرسوم بالقانون االتحادي رقم )14( لسنة 2018 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نفيدكم بأننا قد حصلنا على كافة 
المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

عن ارنست ويونغ

موقعة من:

ثودال هاري جوبال
شريك

رقم التسجيل: 689

__ مارس 2022
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

41 البنك العربي المتحد التقرير السنوي 2021



كما في 31 ديسمبر

2021
ألف درهم

2020إيضاحات
ألف درهم

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
قروض وسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

استثمارات وأدوات إسالمية
ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

المطلوبات
مبالغ مستحقة للبنوك

ودائع العمالء وودائع العمالء اإلسالمية
مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

حقوق الملكية للمساهمين
رأس المال

احتياطي خاص
احتياطي قانوني

احتياطي عام
احتياطي إعادة التقييم

تغيرات متراكمة في القيم العادلة
خسائر متراكمة

صافي حقوق الملكية للمساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

5
6
7
8
9
10

11
12
14

15
15
15
15
15

2,009,565
378,735
8,213,350
3,530,217

303,271
744,904

15,180,042

2,410,988
10,406,425

850,737

13,668,150

2,062,550
7,019

35,943
9,311

-
7,656

)610,587(

1,511,892

15,180,042

1,406,322
296,525

9,013,639
3,281,726

327,790
523,147

14,849,149

1,233,470
11,246,835

914,301

13,394,606

2,062,550
-

28,924
9,311
517

20,498
)667,257(

1,454,543

14,849,149

تم اعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2 مارس 2022 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية في الصفحات 1 - 8.

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اإلدارة

أليكساندر توماس
الرئيس التنفيذي المؤقت

بيان المركز المالي
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر

إيضاحات

2020
ألف درهم

دخل الفوائد والربح من األدوات اإلسالمية
الدخل من الذمم المدينة عن التمويل اإلسالمي

إجمالي دخل الفوائد والدخل من منتجات التمويل اإلسالمي

مصاريف الفوائد
التوزيعات على المودعين - المنتجات اإلسالمية

إجمالي مصاريف الفوائد والتوزيعات على المودعين

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمية بعد تنزيل التوزيعات 
على المودعين

صافي دخل الرسوم والعموالت
دخل الصرف األجنبي

دخل تشغيلي آخر

مجموع الدخل التشغيلي

مصاريف منافع الموظفين
االستهالك

مصاريف تشغيلية أخرى

مجموع المصاريف التشغيلية

األرباح قبل خسائر انخفاض القيمة

صافي خسائر انخفاض القيمة

صافي أرباح / )خسائر( السنة

ربح / )خسارة( السهم )األساسية والمخفضة بالدرهم(

صافي أرباح / )خسائر( السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

بنود ُمعاد أو قد يعاد تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل

القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى:
صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة

صافي التغير في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
ُمعاد تصنيفها إلى بيان الدخل

بنود الخسائر الشاملة األخرى للسنة

مجموع الدخل الشامل / )الخسائر الشاملة( للسنة

16

17

18
19
20

21

22

23

2021
ألف درهم

451,384
26,731

478,115

)152,456(
)47,849(

)200,305(

277,810

 47,063 
 18,822 
105,938 

449,633

)140,552( 
 )24,901( 

)78,262( 

)243,715(

205,918

)135,727(

70,191

0,03

2021
ألف درهم

70,191

)79,500(
3,485

63,173

)12,842(

57,349

2020
ألف درهم

608,290
33,639

641,929

)274,090(
)74,430(

)348,520(

293,409

42,309
16,949
50,196

402,863

)150,093(
)27,943(
)83,999(

)262,035(

140,828

)808,123(

)667,295(

)0.32(

)667,295(

83,275
)2,098(

)119,653(

)38,476(

)705,771(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية في الصفحات 1 - 8.

بيان الدخل الشامل

بيان الدخل

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
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األنشطة التشغيلية
صافي أرباح / )خسائر( السنة

التعديالت للبنود التالية:
  االستهالك

  خسارة من شطب ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
  أرباح من بيع ممتلكات ومعدات ومبالغ محصلة من التأمين
  أرباح من بيع موجودات مستحوذ عليها عند تسوية الدين

  انخفاض قيمة الممتلكات
  االنخفاض في قيمة موجودات مستحوذ عليها عند تسوية دين

  صافي خسائر انخفاض قيمة االئتمان
  إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات

  صافي ربح القيمة العادلة من استبعاد استثمارات وأدوات مالية إسالمية

األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  قروض وسلفيات

  أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تستحق بعد ثالثة أشهر
  هامش نقدي محتفظ به لدى بنوك نظيرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة

  موجودات أخرى
  مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر

  ودائع العمالء
  مطلوبات أخرى

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

متحصالت من مطالبات التأمين واستبعاد العقارات والمعدات
شراء استثمارات

متحصالت من استرداد / بيع استثمارات
متحصالت من بيع موجودات مستحوذ عليها عند تسوية الدين

حركات أخرى بشأن تحويل من موجودات ثابتة إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارّية

األنشطة التمويلية
سداد قروض متوسطة األجل

صافي النقد المستخدم في الناتج من األنشطة التمويلية

صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في 1 يناير

النقدية وشبه النقدية في 31 ديسمبر 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

مبالغ مستحقة إلى البنوك

تشمل النقدية وشبه النقدية المبالغ التالية الواردة في بيان المركز المالي التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل:

9

10
9
10
22

6
10

12
14

9

13   

٧0,1٩1

2٤,٩01
2,5٨٩

)21,٨٤5(
)5,٩٤5(

-
10,1٩1

125,5٣٦
1٤,011

)٣٩,٩0٦(

1٧٩,٧2٣

٦55,٦0٨
1٨,٨٧٨
101,٤0٩

)2٤5,00٧(
1,٣05,٩٦2
)٨٤0,٤10(
٦٤,٣٨2

1,2٤0,5٤5

)12,٦٧1(
2٦,٤٤1

)1,٣٣٦,٩٤٤(
٩٩2,٧0٦

1٤,10٧
10,000

)٣0٦,٣٦1(

-

-

٩٣٤,1٨٤

٧٤٦,٧0٧

1,٦٨0,٨٩1

1,٧٤2,٧22
25٨,٩5٧

)٣20,٧٨٨(

1,٦٨0,٨٩1

)667,295(

27,943
2,720

)90(
)2,100(

104,455
39,366
664,302

21,421
)5,021(

185,701

1,900,976
530,137
)91,041(

108,896
)215,747(

)1,438,733(
)120,359(

859,830

)27,816(
90

)146,944(
418,412

30,400
-

274,142

)1,487,363(

)1,487,363(

)353,391(

1,100,098

746,707

1,120,601
75,338

)449,232(

746,707

السنة المنتهية في 31 ديسمبر

2021
ألف درهم

2020إيضاحات
ألف درهم

بيان التدفقات النقدية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية في الصفحات 1 - 8.
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رأس المال
ألف درهم

احتياطي 
خاص

ألف درهم

احتياطي 
قانوني

ألف درهم

احتياطي 
عام

ألف درهم

احتياطي 
إعادة 

التقييم
ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة 

في القيمة 
العادلة

ألف درهم

خسائر 
متراكمة

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

الرصيد في 1 يناير 2020
خسائر السنة

الخسارة الشاملة للسنة

مجموع الخسارة الشاملة للسنة
خسائر متراكمة تم تسويتها 
مقابل االحتياطيات )إيضاح 15(
تحويل االستهالك عن األراضي 

والمباني

في ٣1 ديسمبر 2020

أرباح السنة
الخسارة الشاملة للسنة

مجموع الدخل الشامل / 
)الخسارة الشاملة( للسنة

الخسارة من بيع موجودات ثابتة 
محولة إلى أرباح غير موزعة 

استهالك تحويل أراضي ومباني
تحويل إلى احتياطي خاص 

)إيضاح 15(
تحويل إلى احتياطي قانوني 

)إيضاح 15(

في ٣1 ديسمبر 2021

2,0٦2,550
-
-

-

-

-

2,0٦2,550

-
-

-

-
-

-

-

2,0٦2,550

٤22,11٦
-
-

-

)422,116(

-

-

-
-

-

-
-

7,019

-

٧,01٩

50٤,٦٧1
-
-

-

)475,747(

-

2٨,٩2٤

-
-

-

-
-

-

7,019

٣5,٩٤٣

٩,٣11
-
-

-

-

-

٩,٣11

-
-

-

-
-

-

-

٩,٣11

555
-
-

-

-

)38(

51٧

-
-

-

)511(
)6(

-

-

-

5٨,٩٧٤
-

)38,476(

)38,476(

-

-

20,٤٩٨

-
12,842(

)12,842(
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر بيان التغيرات في حقوق الملكية

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية في الصفحات 1 - 8.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

التأسيس واألنشطة  .1

تأّسس البنك العربي المتحد ش.م.ع )“البنك”( في عام 1975 كشركة مساهمة خاصة في إمارة الشارقة. وقد قام البنك بتغيير شكله 
القانوني إلى شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة في عام 1982 بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، وتم 

تسجيل البنك كشركة مساهمة عامة وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( لسنة 1984 )وتعديالته(. 
يقع مكتب البنك المسجل في إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، وعنوانه ص. ب. 25022، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.

يتمثل نشاط البنك في مزاولة األعمال البنكية التجارية من خالل مكاتبه وفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما يزاول البنك العمليات 
المصرفية اإلسالمية من خالل أقسام الخدمات المصرفية اإلسالمية المتواجدة في فروع مختارة.

أساس اإلعداد  .2

بيان التوافق

يتم إعداد البيانات المالية للبنك وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتفسيرات 
الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ومتطلبات القوانين السارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة. صدر المرسوم 

بالقانون االتحادي رقم 26 لسنة 2020 والذي ينص على تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بتاريخ 
27 سبتمبر 2020، حيث أدخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير 2021. إن البنك بصدد مراجعة األحكام الجديدة والتأكد من االمتثال 

للتعديالت السارية. إلى جانب هذه البيانات المالية، قام البنك بتقديم إفصاحات اتفاقية بازل 3 الركيزة 3 وفًقا لإلرشادات الصادرة عن المصرف 
المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة. لقد أثر تطبيق إرشادات اتفاقية بازل 3 الركيزة 3 على نوع ومقدار اإلفصاحات الواردة في هذه 

البيانات المالية، ولكن لم يكن له أي تأثير على األرباح المعلنة أو المركز المالي للبنك. وفًقا لمتطلبات اتفاقية بازل 3، قدم البنك معلومات 
مقارنة كاملة.

أدى وباء كورونا العالمي )كوفيد-19( إلى حدوث تقلبات كبيرة في األسواق المالية في جميع أنحاء العالم. حيث أعلنت العديد من الحكومات، 
بما فيها حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، عن إجراء تدابير لتقديم المساعدة المالية وغير المالية للمنشآت المتضررة. يؤثر الوباء على 

االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة المرتبطة بقياس الموجودات والمطلوبات، وتم بيان التفاصيل في اإليضاح رقم 4 من هذه البيانات 
المالية.

السياسات المحاسبية الهامة  .٣

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  1-٣

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 1 يناير 2021  1-1-٣

اإلفصاح الخاص بإعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك - المرحلة 2

في أغسطس 2020، قام مجلس المعايير المحاسبية الدولية بإصدار إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك – المرحلة الثانية، والذي يقوم 
بتعديل المعيار الدولي إلعداد للتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات المالية : االعتراف والقياس 

والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4: عقود التأمين والمعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 16عقود اإليجار.

توفر المرحلة الثانية من إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك إعفاءات مؤقتة تسمح لعالقات التحوط الخاصة بالبنك باالستمرار عند 
استبدال معيار معدل الفائدة الحالي بنظام الفائدة الخالية من المخاطر. تتطلب اإلعفاءات من البنك تعديل تعيينات التحوط ووثائق التحوط. 

ويتضمن ذلك إعادة تعريف المخاطر المحوطة لمرجعية الفائدة الخالية من المخاطر، وإعادة تعريف وصف أداة التحوط و/ أو البند المحوط 
لإلشارة إلى الفائدة الخالية من المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء تحديثات على وثائق التحوط بحلول نهاية فترة 
البيانات المالية التي يتم فيها االستبدال. بالنسبة للتقييم بأثر رجعي لفعالية التحوط، يجوز للبنك أن يختار التحوط على أساس التحوط 
إلعادة تغيير القيمة العادلة التراكمية إلى الصفر. يجوز للبنك تحديد سعر فائدة كمكون مخاطر غير محدد تعاقديًا ومحوط للتغيرات في 
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المحوط، بشرط أن يكون عنصر مخاطر معدل الفائدة قاباًل للتحديد بشكل منفصل. قام البنك 

بتقييم تأثير المرحلة الثانية والذي يعتبر ليس جوهرًيا على البيانات المالية للبنك. 
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة )تتمة(  1-٣

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للبنك التي تبدأ في 1 يناير 2021 )تتمة(  1-1-٣

اإلفصاح الخاص بإعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك - المرحلة 2 )تتمة(

تلعب أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، مثل معدل الربح السائد بين البنوك في لندن )ليبور(، دورًا مهمًا في األسواق المالية العالمية نظرًا 
الستخدامها كأسعار مرجعية للمشتقات والقروض واألوراق المالية، وكمعايير في تقييم األدوات المالية.

إن عدم اليقين في نزاهة أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في السنوات األخيرة دفع الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والمشاركين في 
السوق إلى العمل على التحول إلى أسعار مرجعية بديلة خالية من المخاطر. هذا وقد اقترحت مجموعات العمل التي يتم قيادتها من قبل 

المساهمين في األسواق في الدول المعنية أسعار مرجعية خالية من المخاطر ليتم تطبيقها بصورة تدريجية. إن التقدم المحرز في التحول 
إلى هذه األسعار المرجعية الجديدة أسفر عن درجة عالية من عدم اليقين في مستقبل األسعار المرجعية للفائدة السائدة بين البنوك لما 

بعد 1 يناير 2022.

سيتم إيقاف العمل بمعظم أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن وأسعار الفائدة السائدة بين البنوك األخرى بعد 31 ديسمبر 2021، 
واستبدالها ببعض األسعار المرجعية البديلة، باستثناء بعض أسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن بالدوالر األمريكي حيث قد يتم تأجيل 

الوقف حتى 30 يونيو 2023. يغطي التحول من أسعار الفائدة السائدة بين البنوك ومعظم وحدات األعمال ووظائف الدعم بالبنك.

ترد تفاصيل إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك واإلفصاحات ذات العالقة في اإليضاح 27 من هذه البيانات المالية.

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات 
المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى على السنة المالية للبنك التي بدأت في 1 يناير 2021 

وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.

أساس القياس  2-٣

تم إعداد البيانات المالية للبنك طبقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:

األدوات المالية المشتقة وتقاس بالقيمة العادلة؛ و  -
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى وتقاس بالقيمة العادلة.  -

العملة الوظيفية وعملة العرض  ٣-٣

إن البيانات المالية معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهو عملة العرض للبنك والعملة المستخدمة لدى البنك. لقد تم تقريب جميع 
المبالغ إلى أقرب ألف درهم )ألف درهم( باستثناء ما يرد خالف ذلك.

األدوات المالية  ٣-٤

األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه بند موجودات مالي لمنشأة ما وبند مطلوبات مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. جميع الموجودات 
والمطلوبات في بيان المركز المالي هي أدوات مالية باستثناء الممتلكات والمعدات والموجودات المستحوذ عليها من تسويات الديون 

واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والمبالغ المدفوعة مقدمًا ومخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وحقوق الملكية للمساهمين.

٣-٤-1  التصنيف 

عند التثبيت األولي، يتم تصنيف بند الموجودات المالي على أنه مقاس بأي مما يلي:

التكلفة المطفأة.	 
القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.	 
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.	 
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

األدوات المالية )تتمة(  ٣-٤

٣-٤-1  التصنيف )تتمة(

فيما يلي توضيح لمتطلبات تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية.

أدوات الدين

أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة، مثل القروض والسندات الحكومية 
وسندات الشركات والذمم المدينة التجارية المشتراة من العمالء في ترتيبات شراء ديون دون حق الرجوع.

يستند التصنيف على النموذج التجاري لدى البنك إلدارة الموجودات المالية وسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.

بناًء على هذه العوامل، يقوم البنك بتصنيف أدوات الدين الخاصة به إلى واحدة من فئات القياس الثالث:

التكلفة المطفأة: يقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بها بغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عندما تمثل تلك التدفقات 	 
النقدية دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، ويقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لهذه الموجودات مقابل مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة والمقاسة كما هو مبين في 
اإليضاح 3-4-14. ويتم إدراج دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية في “إيرادات الفوائد” باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: يقاس بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى الموجودات المالية 	 
المحتفظ بها لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات دفعات حصرية للمبالغ 

األصلية والفوائد. ويقاس بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى الموجودات غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة. ويتم تحويل الحركات في القيمة الدفترية من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، باستثناء عند تسجيل أرباح أو خسائر االنخفاض 

في القيمة ودخل الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات التي يتم تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر. 
وعندما يتم استبعاد الموجودات المالية، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا في بنود الدخل الشامل األخرى يعاد تصنيفها 

من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. ويتم إدراج دخل الفوائد من هذه الموجودات المالية في “إيرادات الفوائد” باستخدام طريقة 
معدل الفائدة الفعلي.

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوفي معايير تسجيلها 	 
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن أداة الدين التي تقاس 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءا من عالقة التحوط ضمن حساب الربح أو الخسارة وتعرض في بيان الربح أو 
الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.

يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة البنك للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية، أي ما إذا كان هدف البنك هو فقط تحصيل التدفقات 
النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم 

ينطبق أي منهما، يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال “اآلخر” ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

عندما يحتفظ نموذج العمل بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية أو لجمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها، يقوم البنك 
بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل فقط دفعات للمبالغ األصلية والفوائد )“اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية 

وفوائدها”(. عند إجراء هذا التقييم، يقوم البنك بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق إقراض أساسي، أي أن 
الفائدة تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتماشى مع اتفاق 

اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي، يتم تصنيف 
الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يقوم البنك بإعادة تصنيف استثمارات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أعماله إلدارة تلك التغيرات في الموجودات. تتم إعادة 
التصنيف من بداية فترة التقرير األولى التي تلي التغيير. ويتوقع أن تكون هذه التغيـرات نادرة الحدوث ولم يحدث أي منها خالل السنة.

أدوات حقوق الملكية

عقب التثبيت األولي، يختار البنك أحيانًا تصنيف استثماراته في حقوق الملكية بشكل غير قابل إللغاء كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 األدوات المالية: ويتم 

تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

األدوات المالية )تتمة(  ٣-٤

٣-٤-1  التصنيف )تتمة(

أدوات حقوق الملكية )تتمة(

إن األرباح والخسائر على أدوات حقوق الملكية هذه ال يتم إعادة تصنيفها أبدا إلى األرباح. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة. 

يتم تصنيف كافة الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يقوم البنك مبدئيًا بتسجيل القروض والسلفيات والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه. كما يتم مبدئيًا تسجيل كافة الموجودات والمطلوبات 
المالية األخرى في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفًا في األحكام التعاقدية الخاصة بهذه األدوات.

يتم قياس الموجودات أو المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا، ألي بند غير مبين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف 
المعاملة المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ أو اإلصدار.

مبادئ قياس التكلفة المطفأة  ٣-٤-٣

تتمثل التكلفة المطفأة ألي بند موجودات أو بند مطلوبات مالي في المبلغ الذي يتم به قياس بند الموجودات أو بند المطلوبات المالي 
عند التثبيت األولي، ناقصًا المسدد من المبلغ األصلي، زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ 
المبدئي المسجل ومبلغ االستحقاق، ناقصًا أي انخفاض في القيمة. ويتم إدراج العالوات والخصومات بما في ذلك تكاليف المعاملة المبدئية 

ضمن القيمة الدفترية لألداة ذات الصلة.

القياس الالحق  ٣-٤-٤

عقب التثبيت األولي، يتم قياس كافة األدوات المالية بالقيمة العادلة، باستثناء أي أداة ليس لها قيمة عادلة قابلة للقياس بشكل موثوق، 
وعندئذ يتم قياس األدوات المالية كما هو مدرج في مبادئ قياس القيمة العادلة أدناه.

ُتقاس كافة الموجودات األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

األرباح والخسائر من القياس الالحق  5-٣-٤

استثمارات الدين ) أ( 

يتم تسجيل األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
مباشرة ضمن حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل، لحين التوقف عن تثبيت الموجودات المالية أو انخفاض قيمتها، عندئذ يتم تثبيت 

األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقًا ضمن حقوق الملكية في بيان الدخل. ويتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في وقت الحق في األرباح أو الخسائر.

) ب(   استثمارات األسهم

يتم تثبيت األرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات األسهم في الدخل الشامل، وال يعاد تصنيف أرباح وخسائر 
القيمة العادلة الحقا للربح أو الخسارة. ويستمر تثبيت توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عندما يتقرر 

الحق في استالم الدفعات.

التوقف عن التثبيت  ٣-٤-٦

يتم التوقف عن تثبيت الموجودات المالية عند انقضاء الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من الموجودات أو تحويلها مع قيام 
البنك بتحويل كافة مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل. يتم التوقف عن تثبيت المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو 

إلغائها أو انقضائها.

يبرم البنك معامالت يقوم بموجبها بتحويل موجودات مثبتة في بيان مركزه المالي ولكن تحتفظ بكل أو معظم المخاطر واالمتيازات 
الخاصة بالموجودات المحولة أو جزء منها. في مثل هذه الحاالت، ال يتم التوقف عن تثبيت الموجودات المحولة. ومن األمثلة على هذه 

المعامالت اتفاقيات إعادة الشراء. 
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

األدوات المالية )تتمة(  ٣-٤

قياس القيمة العادلة  ٣-٤-٧
 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه نظير بيع بند موجودات أو دفعه نظير تحويل بند مطلوبات في معاملة منتظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو، في حالة عدم توفر سوق رئيسية، في السوق األكثر نفعًا للبنك في ذلك 

التاريخ. إن القيمة العادلة ألي بند مطلوبات تعكس مخاطر عدم الوفاء بهذا البند.
 

يقوم البنك بقياس القيمة العادلة لألداة، عند الضرورة، باستخدام السعر المعلن في السوق النشطة لتلك األداة. تعتبر السوق سوقًا نشطة 
عندما تكون المعامالت المتعلقة ببند الموجودات أو بند المطلوبات منتظمة ومالئمة من حيث الحجم بما يكفي لتحديد بيانات األسعار على 

أساس مستمر.
 

في حال عدم وجود سعر معلن في سوق نشطة، يقوم البنك حينها بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تعمل على 
تحقيق االستفادة القصوى من معطيات التقييم ذات الصلة الجديرة بالمالحظة مع الحد من استخدام المعطيات غير الجديرة بالمالحظة. 

يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي يمكن أن يستخدمها المشاركون في تحديد سعر المعاملة.

إن أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة المالية عند التثبيت األولي يتمثل عادًة في سعر المعاملة، أي القيمة العادلة للمقابل الممنوح أو 
المقبوض. إذا قرر البنك أن القيمة العادلة بتاريخ التثبيت األولي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتوفر دليل موضوعي على القيمة العادلة إما 

من خالل سعر معلن في سوق نشطة لبند موجودات أو بند مطلوبات مماثل أو استنادًا إلى أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم 
إال البيانات المستمدة من األسواق الجديرة بالمالحظة، يتم مبدئيًا قياس األداة المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بين 

القيمة العادلة بتاريخ التثبيت األولي وسعر المعاملة. ويتم تسجيل الفرق الحقًا في الربح أو الخسارة على أساس مالئم على مدى عمر األداة 
ولكن ليس بعد التاريخ الذي يكون فيه التقييم مدعومًا كليًة ببيانات سوقية جديرة بالمالحظة أو بعد تاريخ إغالق المعاملة.

إذا كان لبند موجودات أو بند مطلوبات تم قياسه بالقيمة العادلة سعر “العطاء” وسعر “العرض”، يقيس البنك الموجودات والمطلوبات 
والمراكز الطويلة والقصيرة بمتوسط سعر السوق )والذي يتم حسابه كمتوسط لسعر العطاء وسعر العرض(.

إن محفظة الموجودات والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان المدارة من قبل البنك على أساس صافي التعرض إما 
لمخاطر السوق أو لمخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس السعر الذي يمكن قبضه من بيع مركز صافي طويل األجل )أو دفعه لتحويل 
مركز صافي قصير األجل( ألي تعرض لمخاطر محددة. يتم إجراء تلك التسويات التي تتم على مستوى المحفظة لكل بند من الموجودات 

والمطلوبات على أساس التسوية المتعلقة بالخطر وذلك لكل أداة من األدوات المشمولة بالمحفظة.

يقوم البنك بتثبيت التحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي يظهر فيها التغيير.

قروض وسلفيات  ٣-٤-٨

القروض والسلفيات هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشطة. تنشأ القروض 
والسلفيات عندما يتم تقديم النقد إلى مدين دون وجود نية للمتاجرة بالذمم المدينة. ويتم إدراج القروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة.

استثمارات  ٣-٤-٩

يشمل بند “االستثمارات في األوراق المالية” المدرج في بيان المركز المالي ما يلي:
 

سندات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.	 
استثمارات في األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.	 

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما:

تؤدي شروطها التعاقدية إلى التدفقات النقدية في تواريخ محددة، والتي تمثل فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي   -
المستحق؛ و

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل االحتفاظ لجمع التدفقات النقدية التعاقدية.  -

يتم إثبات أدوات الدين هذه مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة العائدة لها مباشرة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة. 
يعتمد قياس االنخفاض في قيمة االئتمان على نموذج خسارة االئتمان المتوقعة من ثالث مراحل والموضح في اإليضاح 2-4.

 
بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، يتم تسجيل األرباح والخسائر في بنود الدخل الشامل 

األخرى، باستثناء ايرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، والتي يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة على النحو ذاته للموجودات 
المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة:
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

األدوات المالية )تتمة(  ٣-٤

استثمارات )تتمة(  ٣-٤-٩

عندما يتم التوقف عن تثبيت سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة 
المسجلة سابقا في بنود الدخل الشامل األخرى يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.

مبالغ مستحقة من بنوك  10-٣-٤

تدرج المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة 
الفعلي، ناقصًا مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد.

النقدية وشبه النقدية  11-٣-٤

تتكون النقدية وشبه النقدية المشار إليها في بيان التدفقات النقدية من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير المقيدة لدى المصرف 
المركزي والودائع لدى المصرف المركزي التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والمبالغ المستحقة من )إلى( البنوك عند 

الطلب أو التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.

ضمانات مالية  12-٣-٤

يقوم البنك خالل سياق العمل االعتيادي بمنح ضمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت. تحتسب الضمانات المالية مبدئيًا 
في البيانات المالية بالقيمة العادلة مع إدراج قيمة األقساط المقبوضة ضمن بند “مطلوبات أخرى”. وعقب التثبيت األولي، يتم قياس بند 

مطلوبات البنك بموجب كل كفالة باألقساط المطفأة أو أفضل تقدير للمصاريف المطلوبة لتسوية أي بند مطلوبات مالي ينشأ نتيجة 
للضمان، أيهما أعلى.

أي زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية يتم إدراجها في بيان الدخل ضمن بند “مخصص الخسائر االئتمانية”. ويتم إدراج األقساط 
المقبوضة في بيان الدخل ضمن “صافي دخل الرسوم والعموالت” على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان.

مشتقات وتحوطات  1٣-٤-٣

يبرم البنك عقود األدوات المشتقة، بما في ذلك العقود اآلجلة والعقود المستقبلية واتفاقيات المعدالت اآلجلة وعقود المقايضة وعقود 
الخيارات في صرف العمالت األجنبية ومعدل الفائدة وأسواق رأس المال. يشير سعر المعاملة المدرج في الدخل / المصاريف األخرى في سياق 

العمل االعتيادي إلى القيمة العادلة لألداة المشتقة عند التثبيت األولي. والحقًا للتثبيت األولي، يتم بيان األدوات المالية المشتقة بالقيم 
العادلة عندما تكون مصنفة كجزء من عالقة تحوط ومصنفة كأداة تحوط. تدرج المشتقات ذات القيم السوقية الموجبة )األرباح غير المحققة( 

ضمن الموجودات األخرى، بينما تدرج المشتقات ذات القيم السوقية السالبة )الخسائر غير المحققة( ضمن المطلوبات األخرى في بيان 
المركز المالي. التغيرات في القيم العادلة للمشتقات المحتفظ بها للمتاجرة أو لمقاصة مراكز المتاجرة األخرى تدرج في الدخل )المصاريف( 

التشغيلية األخرى في بيان الدخل.

على النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، قرر البنك استمرار تطبيق متطلبات محاسبة التحوط بموجب المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 39.

عند التصنيف األولي للتحوط، يقوم البنك بتوثيق العالقة بين أداة )أدوات( التحوط وبند )بنود( التحوط بشكل رسمي، بما في ذلك أهداف 
واستراتيجية إدارة المخاطر لتنفيذ التحوط إلى جانب الطريقة التي ستستخدم لتقييم فعالية عالقة التحوط. يقوم البنك بإجراء تقييم، عند 

بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون أداة )أدوات( التحوط ذات “فاعلية عالية” في مقاصة التغيرات 
التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط )أو البنود المتحوطة( خالل الفترة التي يتم فيها تحديد التحوط، وما إذا 

كانت النتائج الفعلية لكل تحوط تتراوح ما بين 80% إلى %125.

إن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المحددة والمؤهلة كتحوط للقيمة العادلة التي يتضح أنها عالية الفعالية فيما 
يتعلق بمخاطر التحوط يتم إدراجها في الدخل / )المصاريف( التشغيلية األخرى إضافة إلى التغيرات المقابلة في القيمة العادلة للموجودات أو 

المطلوبات المتحوطة التي تكون منسوبة للمخاطر المتحوطة.

يتوقف تنفيذ محاسبة التحوط عندما تنتهي أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو االستفادة منها أو أنها لم تعد مؤهلة لمحاسبة 
التحوط. عند اإليقاف، وفي حالة تحوطات القيمة العادلة لألدوات المالية المحملة بالفائدة، يتم إطفاء أي تعديالت للقيمة الدفترية المتعلقة 

بمخاطر التحوط في بيان الدخل على مدار الفترة المتبقية لالستحقاق.

في حين أن معامالت المشتقات تقدم تحوطات اقتصادية فعالة بموجب إدارة موجودات ومطلوبات البنك ومراكز إدارة المخاطر، فإنها ال 
تكون غير مؤهلة لمحاسبة التحوط بموجب أحكام محددة في المعيار المحاسبي الدولي 39، وعليه يتم احتسابها كمشتقات محتفظ بها 

للمتاجرة ويتم بيان أرباح وخسائر القيمة العادلة ذات الصلة ضمن الدخل )المصاريف( التشغيلية األخرى.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

األدوات المالية )تتمة(  ٣-٤

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  1٣-٤-٤

يطبق البنك منهج مكّون من ثالث مراحل لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة والقيمة 
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. تتنقل الموجودات بين المراحل الثالث التالية بناء على التغير في الجودة االئتمانية منذ التثبيت 

األولي:

المرحلة األولى: الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا  )1
بالنسبة للتعرضات حيث لم يكن هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التثبيت األولي ولم تتعرض لالنخفاض في قيمتها 

االئتمانية منذ نشأتها، يتم تثبيت جزء الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المرتبط باحتمالية حدوث حاالت التعثر خالل فترة 
االثني عشر شهرًا التالية.

المرحلة الثانية: الخسارة االئتمانية على مدى العمر - غير المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية  )2
بالنسبة للتعرضات االئتمانية حيث يكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التثبيت األولي ولكن دون أن تتعرض لالنخفاض 

في قيمتها االئتمانية، يتم تثبيت جزء الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

المرحلة الثالثة: الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر - المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية  )3
يتم تقييم الموجودات المالية على أنها تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات. ويستخدم هذا نفس المعايير التي ينص عليها المعيار المحاسبي الدولي رقم 39، وال 

تزال منهجية البنك تجاه المخصصات المحددة دون تغيير. وبالنسبة للموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في القيمة االئتمانية، يتم 
تثبيت الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ويتم احتساب دخل الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على التكلفة 

المطفأة )صافية من المخصصات( بدالً من إجمالي القيمة الدفترية.

يقوم البنك بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا لألدوات المالية التالية التي تعتبر ذات مخاطر 
ائتمان منخفضة:

األرصدة لدى المصرف المركزي والبنوك األخرى	 
سندات الدين االستثمارية؛ و	 
موجودات مالية أخرى تتكون بشكل رئيسي من ذمم مدينة متنوعة	 

الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا هي الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج من أحداث التعثر ألداة مالية التي يحتمل أن 
تظهر خالل فترة 12 شهرًا من تاريخ التقرير.

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

يقوم البنك بالتقييم على أساس مستقبلي للخسارة االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة 
والقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى وكذلك المتربطة بالتعرض الذي ينشأ من عقود الضمان المالي. يعترف البنك بمخصص 

خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة:

مبلغًا عادال مرجحًا تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛	 
القيمة الزمنية للمال؛ و	 
معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية 	 

والتوقعات لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية.

عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

يتم عرض مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي:

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية 	 
للموجودات وتعديالت على بنود الدخل الشامل األخرى على التوالي؛ و

التزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص في بند مطلوبات أخرى.	 
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

قروض معاد التفاوض بشأنها  5-٣

حيثما أمكن، يسعى البنك إلعادة هيكلة القروض بدالً من استحواذ الضمان. وقد يتضمن ذلك تمديد ترتيبات السداد واالتفاق على شروط 
جديدة للقرض. ما أن تتم إعادة التفاوض على الشروط، ال يعتبر القرض متأخر السداد. تقوم اإلدارة بإعادة جدولة القروض بشكل مستمر 
لضمان الوفاء بكافة المعايير وأن السداد المستقبلي مرجح الحصول. تستمر القروض في الخضوع لتقييم فردي وجماعي لالنخفاض في 

القيمة المحسوب باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض.

الشطب  ٣-٦

يقوم البنك بشطب أرصدة القروض والسلفيات وأرصدة التمويل اإلسالمي المدينة والموجودات المالية األخرى لديه )وأي مخصصات أخرى 
ذات عالقة لخسائر االنخفاض في القيمة( عندما تحدد إدارة االئتمان بالبنك أن هذه الموجودات المالية غير قابلة للتحصيل كليًا أو جزئيًا. يتم 

تحديد ذلك بعد األخذ باالعتبار معلومات منها حدوث تغيير هام في المركز المالي للمقترض أو المصدر ما يؤدي إلى عدم قدرته على دفع 
التزاماته كاملة، أو عدم كفاية عوائد الضمانات لسداد جميع االلتزامات. يتم شطب الموجودات مقابل المخصصات وصوالً إلى المبلغ الذي 

يعتبر غير قابل للتحصيل.

وفي المقابل يحتفظ البنك بكامل حقه القانوني بالمطالبة بالحسابات المشطوبة وقد تستمر في جهودها السترداد المبلغ بما في ذلك 
الدعاوى القضائية.

يتم تثبيت المبالغ المحصلة الحقًا التي تم شطبها سابقًا في بيان الدخل.

الموجودات المستحوذ عليها مقابل تسوية الديون  ٣-٧

في حاالت معينة، يقوم البنك بإغالق المعامالت من خالل االستحواذ على الموجودات مقابل تسوية الديون. يتم تسجيل الموجودات 
المستحوذ عليها بقيمها العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو بالقيمة الدفترية للقرض )صافية من خسائر انخفاض القيمة(، أيهما أقل، في تاريخ 

المقايضة. ويتم تسجيل هذه الموجودات في “الموجودات األخرى”. تنص سياسة البنك على استبعاد الموجودات المعاد تملكها بطريقة 
منظمة. وتستخدم عائدات االستبعاد في خفض أو سداد المطالبات القائمة. وعموما ال يشغل البنك العقارات المعاد تملكها بغرض 

االستخدام التجاري. إن الموجودات المستحوذ عليها عند تسوية الديون يتم االحتفاظ بها كمخزون وتدرج بالتكلفة وصافي القيمة التي 
يمكن تحقيقها أيهما أقل.

تحقق اإليرادات  ٣-٨

بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية للدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
األخرى ، يتم تسجيل دخل/أرباح أو مصاريف الفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم المدفوعات أو المقبوضات 

النقدية المستقبلية المقدرة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات 
أو المطلوبات المالية. يأخذ هذا الحساب في االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية ويشمل أي رسوم أو تكاليف إضافية تنسب 

مباشرة إلى األداة وتشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية. يتم تعديل القيمة الدفترية لبند 
الموجودات أو بند المطلوبات المالي عندما يقوم البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات. وُتحتسب القيمة الدفترية المعدلة على 
أساس معدل الفائدة الفعلي األصلي وُيدرج التغير في القيمة الدفترية ضمن دخل أو مصاريف الفوائد. إن دخل / مصروف الفوائد المستحقة 

على الموجودات / المطلوبات والمرتبط بمؤشرات معدالت الفائدة الخالية من المخاطر سوف يتبع أعراف السوق القياسية والمتعلقة بمعدالت 
الفائدة الخالية من المخاطر ذات العالقة.

بالنسبة للموجودات المالية التي كانت منخفضة القيمة االئتمانية عند التثبيت األولي، يتم حساب دخل الفائدة من خالل تطبيق سعر الفائدة 
الفعلي على االئتمان المعدل على التكلفة المطفأة لبند الموجودات. ال يتم رد حساب دخل الفائدة على أساس القيمة اإلجمالية، حتى في 

حال تحسن مستوى مخاطر االئتمان لبند الموجودات.

إن الرسوم المحصلة من تقديم خدمات على مدى فترة من الزمن تستحق خالل تلك الفترة. تتضمن هذه الرسوم دخل العموالت على 
خطابات االعتماد والضمانات وغيرها وأتعاب الوصاية وأتعاب االستشارات اإلدارية األخرى.

يتضمن دخل صرف العمالت األجنبية الدخل من تجارة العمالت األجنبية باإلضافة إلى أرباح وخسائر إعادة التقييم.

إن الدخل والمصاريف المتعلقة بالرسوم األخرى يتم تثبيتها عند تحققها أو تحملها. يتم تثبيت توزيعات األرباح عند استحقاق الدفعات.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

بيع الضمانات المعلقة  ٣-٩

قد يتم الحصول على ضمانات عقارية وضمانات أخرى لتسوية بعض القروض والسلفيات ويتم قيدها ضمن “الموجودات األخرى”. يتم تسجيل 
الموجودات المستحوذ عليها بقيمها العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو بالقيمة الدفترية للقرض )صافية من مخصص انخفاض القيمة(، أيهما 

أقل، في تاريخ المقايضة. ال يتم احتساب االستهالك على هذه الموجودات. ويتم قيد أي انخفاض الحق يتعلق بالموجودات المستحوذ عليها 
عن القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع تحت بند خسائر انخفاض القيمة ويدرج ضمن بيان األرباح أو الخسائر. ويتم تثبيت أي زيادة الحقة في 
القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه هذه الزيادة خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، ضمن بيان األرباح أو الخسائر. 

تتماشى سياسة بيع الضمانات لدى البنك مع المتطلبات القانونية ذات العالقة والخاصة بالمناطق التي يعمل ضمنها البنك.

ممتلكات ومعدات  10-٣

تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة باستثناء تكاليف الصيانة اليومية ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم استهالك 
أرض التملك الحر حيث تعد ذات عمر غير محدد.

 
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المتوقعة للممتلكات والمعدات على النحو التالي:

أكثر من 25 سنة مباٍن      
أكثر من 5 سنوات مركبات      

أكثر من 3 إلى 8 سنوات أثاث ومعدات مكتبية     
أكثر من 12 سنة تجهيزات وتحسينات على عقار مستأجر   

يعاد تقييم طرق حساب االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير مع تعديلها عند الضرورة.

تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات لتحري االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم 
إمكانية استرداد القيمة الدفترية، وإذا وجد ذلك المؤشر، وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها، يتم تخفيض 

القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها، وهي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى.

يتم التوقف عن تثبيت بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من 
استخدامها أو استبعادها. يتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن تثبيت بند الموجودات على أساس )الفرق بين صافي عوائد 

االستبعاد والقيمة الدفترية لبند الموجودات(، ويتم تسجيلها ضمن “الدخل التشغيلي اآلخر” في بيان الدخل الشامل في السنة التي يتم 
فيها التوقف عن تثبيت بند الموجودات.

مخصصات  11-٣

ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على البنك التزام حالي )قانوني أو ضمني ( نتيجة لحدث سابق ويكون من الُمرّجح ومن الممكن قياس 
تكاليف تسوية االلتزام بشكٍل موثوق به. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في بيان الدخل بعد تنزيل أي تعويضات.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  12-٣

يتم كذلك رصد مخصص، وفقًا ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 19، لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقًا ألحكام قانون 
العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة عن فترات خدمتهم حتى تاريخ المركز المالي مع اإلفصاح عن المخصص الناشئ تحت بند “مخصص 

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين” في بيان المركز المالي. يدفع البنك مساهماته المتعلقة بالمواطنين اإلماراتيين بموجب قانون معاشات 
التقاعد والتأمينات االجتماعية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وال يوجد أي التزام إضافي.

العمالت األجنبية  1٣-٣

يتم إدراج المعامالت بالعملة األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ تقييم المعامالت. كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية 
بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بمتوسط سعر الصرف السائد بتاريخ الميزانية العمومية. ويتم تثبيت األرباح والخسائر الناتجة في بيان 

الدخل الموحد.

تقارير القطاعات  1٣-٤

تقارير قطاعات البنك مبنية على القطاعات التشغيلية التالية: الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشركات وأخرى.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  15-٣

تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للبنك في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في 
حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لبند الموجودات بناًء على القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع والقيمة قيد 

االستخدام، أيهما أعلى. يتم تثبيت االنخفاض في القيمة الدفترية ضمن بيان الدخل.

المحاسبة بتاريخ التسوية والمتاجرة  1٣-٦

يتم تسجيل كافة مشتريات ومبيعات الموجودات المالية التي تتم “بالطرق االعتيادية” في تاريخ التسوية، أي في تاريخ تسليم الموجودات 
إلى الطرف المقابل. إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي 

تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني تحدده عمومًا القوانين أو القواعد المتعارف عليها في السوق.

موجودات برسم األمانة  1٣-٧

إن الموجودات المحتفظ بها برسم األمانة أو بصفة ائتمانية ال يتم التعامل معها على أنها موجودات خاصة بالبنك، وبالتالي لم تدرج ضمن 
هذه البيانات المالية.

المقاصة  1٣-٨

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي فقط في حالة توفر حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة 
المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية لدى البنك للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 
وعموما ال ينطبق ذلك على اتفاقيات التسوية الرئيسية حيث تدرج الموجودات والمطلوبات بقيمتها اإلجمالية في بيان المركز المالي.

توزيعات أرباح األسهم العادية  1٣-٩

يتم إدراج توزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل المساهمين في البنك. 
تخصم توزيعات األرباح المرحلية من حقوق الملكية عند اإلعالن عنها وعندما ال تعود خاضعة لتقدير البنك. يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح 

للسنة التي تتم الموافقة عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي كحدث وقع بعد تاريخ بيان المركز المالي.

أوراق القبول  20-٣

تنشأ أوراق القبول عندما يترتب على البنك التزام بسداد دفعات مقابل سندات يتم سحبها بموجب خطابات االئتمان. تصبح األداة بعد 
القبول التزامًا غير مشروط لدى البنك، وبالتالي يتم تسجيلها ضمن المطلوبات المالية في بيان المركز المالي. ومع ذلك، لكل قبول حق 

تعاقدي مقابل بالتعويض من العميل ويتم تسجيله ضمن الموجودات المالية.

منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية  21-٣

باإلضافة إلى المنتجات المصرفية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية معينة ال تحمل فائدة وتتم الموافقة عليها من قبل هيئة 
الرقابة الشرعية.

يتم احتساب األدوات اإلسالمية المتنوعة المبينة أدناه واإلفصاح عنها وعرضها وفقًا لمتطلبات مضمون األدوات األساسية والمعايير الدولية 
للتقارير المالية/ المعايير المحاسبية الدولية/ تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية.

المرابحة:

إن الذمم المدينة للمرابحة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة غير مدرجة في سوٍق نشطة. المرابحة هي معاملة بيع يقوم 
فيها البائع )البنك( بتحديد التكلفة الفعلية لبند الموجودات المنوي بيعه بوضوح للعميل ويبيعه للعميل على أساس التكلفة مضافًا إليها 

هامش الربح )الربح(. وهي في الواقع بيع بند الموجودات مقابل ربح وتتم عادة على أساس سداد مؤجل.

ُتحتسب اإليرادات من تمويل المرابحة على أساس متناسب زمنيًا خالل مدة عقد المرابحة، باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية )تتمة(  21-٣

اإلجارة:

تتضمن اإلجارة عقدًا يقوم بموجبه البنك بشراء ومن ثم تأجير بند لعميل مقابل إيجار محدد على مدار فترة محددة. يتم تحديد مدة اإليجار، 
باإلضافة إلى أساس اإليجار، واالتفاق عليهما مسبقًا. يستحوذ البنك على الملكية النفعية للعقار لتأجير حق االنتفاع للعميل.

ُتـحتسب اإليرادات من تمويل اإلجارة على أساٍس متناسب زمنيًا على مدى فترة اإليجار، باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

القرض:
القرض هو تحويل لملكية ثروة ملموسة )مال( من عميل إلى البنك ويلزم البنك بإعادة ثروة مساوية )مال( للعميل عند الطلب أو وفق 

الشروط المتفق عليها مما يعني أن أصل القرض مستحق الدفع عند الطلب. يستند الحساب الجاري اإلسالمي المقدم للعمالء على مفهوم 
القرض وهو مبلغ خاٍل من الربح مستلم من العميل لدى البنك ال يستحق عليه أي ربح أو أي نوع آخر من العوائد

الوكالة:
تتضمن الوكالة اتفاقية مبنية على مفهوم الوكالة باالستثمار يصبح بموجبها البنك وكيل االستثمار )الوكيل( لعميله )الموكل( إليداع أمواله 

في حساب استثمار الوكالة ليتم استثمارها في أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يتم استخدام األموال لتوليد الربح 
للعميل من خالل االستثمار في تسهيالت تمويل إسالمي لعمالء البنك اآلخرين أو االستثمار في أدوات استثمارية أخرى متوافقة مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.

يتم دفع اإليرادات المحققة من ودائع وكالة للعمالء ويدرج البنك المصاريف المقابلة في بيان الدخل. يتحمل الوكيل أي خسائر نتيجة لسوء 
التصرف أو اإلهمال أو مخالفة شروط وأحكام عقد الوكالة، وخالف ذلك يتحملها الموكل.

عقود اإليجار  22-٣

موجودات حق االستخدام:
يقوم البنك بتثبيت موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر بند الموجودات المعني لالستخدام(. يتم قياس 

موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، وتعديلها لغرض أي إعادة تقييم لمطلوبات عقد 
اإليجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإليجار المثبت والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ومدفوعات عقد 

اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، ناقصًا أي حوافز إيجار مستلمة. إذا لم يكن البنك متأكدًا بشكل معقول من الحصول على ملكية 
بند الموجودات المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم استهالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى 

األعمار المقدرة لالستخدام ومدة عقد اإليجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام إلى انخفاض القيمة.

مطلوبات عقود اإليجار
في تاريخ بدء عقد اإليجار، يقوم البنك بتثبيت مطلوبات عقد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار التي يتوجب سدادها على 
مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن دفعات عقد اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك دفعات ثابتة جوهرية( ناقصًا أية حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار 

المتغيرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتشمل دفعات اإليجار أيضًا سعر 
الممارسة لخيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن يمارسه البنك ودفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس أن البنك يمارس 

خيار اإلنهاء. يتم تثبيت دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط 
الذي يؤدي لحدوث الدفعة.

من أجل احتساب القيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار، يستخدم البنك معدل فائدة االقتراض المتدرج في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان سعر 
الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء العقد، تتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد اإليجار لتعكس ازدياد 

الفائدة وتخفيضه مقابل دفعات اإليجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد اإليجار إذا كان هناك 
تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير في دفعات عقد اإليجار الثابتة والجوهرية أو تغيير في التقييم لشراء بند الموجودات األساسي.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
يقوم البنك بتطبيق إعفاء تثبيت عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بأجهزة الصراف اآللي )أي عقود اإليجار هذه 

التي لها مدة إيجار من 12 شهرًا أو أقل ابتداًء من تاريخ بدء العقد وال تتضمن خيار الشراء( مع إعفاء قيمة منخفضة. يتم تثبيت دفعات عقد 
اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 

اإليجار.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .٣

عقود اإليجار )تتمة(  22-٣

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة )تتمة(

بموجب بعض عقود اإليجار، يوجد لدى البنك خيار إيجار الموجودات لفترات إضافية. يطبق البنك حكم حول تقييم ما إذا كان من المؤكد 
بشكل معقول تنفيذ خيار التجديد. وهذا يعني، أنه يراعي كافة العوامل ذات العالقة والتي تؤدي لوجود حافزًا اقتصاديًا لتنفيذ التجديد. 
بعد تاريخ البدء، يقوم البنك بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري في الظروف الخاضعة لسيطرته والتي تؤثر 

على قدرته على تنفيذ )أو عدم تنفيذ( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية األعمال(.

اتفاقيات إعادة الشراء  2٣-٣

ال يتم استبعاد األوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إلعادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد من بيان المركز المالي، حيث يحتفظ البنك 
بشكل كبير بجميع مخاطر ومزايا الملكية. يتم تثبيت النقد المقابل في بيان المركز المالي كبند موجودات مع التزام مقابل إلعادته، بما 

في ذلك الفوائد المستحقة كبند مطلوبات ضمن ضمانات نقدية على األوراق المالية المقرضة واتفاقيات إعادة الشراء، والتي تعكس المادة 
االقتصادية للمعاملة كقرض للبنك. يتم التعامل مع الفرق بين أسعار البيع وإعادة الشراء كمصروفات فائدة ويتم استحقاقها على مدى 

فترة االتفاق باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

األحكام والتقديرات الهامة لإلدارة  .٤

إن إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية باستمرار. ويتم تثبيت التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل 
التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.

إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الهامة للتقديرات والشكوك واألحكام المحاسبية الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية 
التي لها التأثير الجوهري األكبر على المبالغ المسجلة ضمن البيانات المالية مبينة أدناه:

تصنيف الموجودات المالية  1-٤

تقييم نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لبند الموجودات المالي تقتصر على 
مدفوعات المبالغ األصلية والفائدة المستحقة على المبلغ القائم منها.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  2-٤

تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد ارتفعت بصورة جوهرية منذ التثبيت األولي واستخدام المعلومات المستقبلية 
في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

في تاريخ التقرير، يقوم البنك بتقييم فيما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان للموجودات المالية منذ التثبيت األولي من خالل 
مقارنة احتمالية التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع بين تاريخ التقرير وتاريخ التثبيت األولي.

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكٍل كبير منذ التثبيت األولي، يضع البنك في اعتباره المعلومات المعقولة والداعمة ذات 
العالقة والتي تتوفر دون تكاليف أو جهد غير مطلوب )بما في ذلك كاًل من المعلومات النوعية والكمية( ويستخدم أيضًا خبراته السابقة، 

ونظام تصنيف مخاطر االئتمان الداخلي وتصنيفات المخاطر الخارجية والمعلومات التطلعية لتقييم االنخفاض في جودة ائتمان بند 
الموجودات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

األحكام والتقديرات الهامة لإلدارة )تتمة(  .٤

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تتمة(  2-٤

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة(

درجات مخاطر االئتمان
يقوم البنك بربط كل تعرض بدرجة معينة من درجات مخاطر االئتمان استنادًا إلى مجموعة من البيانات التي يتم تحديدها للتنبؤ بمخاطر 

التعثر وتطبيق األحكام االئتمانية السابقة. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تدل على مخاطر التعثر. تختلف 
هذه العوامل تبعا لطبيعة التعرض ونوع المقترض.

يتم ربط كل تعرض بدرجة معينة من درجات مخاطر االئتمان عند التثبيت األولي على أساس المعلومات المتاحة عن المقترض. تخضع 
التعرضات للمراقبة المستمرة، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مختلفة من درجات مخاطر االئتمان. تشمل المراقبة عادة استخدام 

البيانات التالية:

يستخدم البنك درجات مخاطر االئتمان الخاصة بمؤسسة موديز للتقييم كمدخالت رئيسية عند تحديد هيكل بنود احتمالية التعثر 
للتعرضات. يقدم الجدول الموضح أدناه مخططًا لدرجات مخاطر االئتمان لدى البنك.

المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المراجعة   -
الدورية لملفات العمالء - على سبيل المثال، البيانات 

المالية المدققة وحسابات اإلدارة والموازنات والتوقعات.
البيانات من الوكاالت المرجعية االئتمانية والمقاالت   -

الصحفية والتغييرات في التصنيفات االئتمانية 
الخارجية.

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

التغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيئة   -
السياسية والتنظيمية والتكنولوجية للمقترض أو في 

أنشطته التجارية.

البيانات التي تم جمعها   -
داخليًا عن أداء العميل.

-  البيانات الخارجية من 
الوكاالت المرجعية االئتمانية 
بما في ذلك درجات االئتمان 

الخاصة بقطاع العمل.

سجل الدفع - يشمل ذلك التعثر.  -
-  استخدام الحد الممنوح.

طلبات ومنح اإلمهال.  -
التغييرات الحالية والمتوقعة   -
في الظروف التجارية والمالية 

واالقتصادية.

كافة التعرضاتالتعّرضات تجاه األفرادالتعّرضات تجاه الشركات
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

األحكام والتقديرات الهامة لإلدارة )تتمة(  .٤

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تتمة(  2-٤

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تتمة(

تحديد مدة احتمالية التعثر:
درجات مخاطر االئتمان هي مدخالت أولية لتحديد مدة التعرض الحتمالية التعثر. يقوم البنك بجمع معلومات األداء والتعثر عن تعرضه لمخاطر 
االئتمان التي يتم تحليلها حسب نوع المنتج والمقترض باإلضافة إلى تصنيف مخاطر االئتمان. كما يتم استخدام المعلومات التي تم الحصول 

عليها من الوكاالت المرجعية االئتمانية الخارجية.

يستخدم البنك نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها وعمل تقديرات للفترة المتبقية الحتمالية التعثر على مدى العمر وكيف 
يتوقع لها أن تتغير بمرور الوقت.

يشمل هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغييرات في معدالت التعثر والتغييرات في العوامل الرئيسية لالقتصاد الكلي إلى جانب 
تحليل متعمق لتأثير بعض العوامل األخرى )على سبيل المثال، الخبرة السابقة في اإلمهال( على خطر التعثر. بالنسبة لمعظم التعرضات، 

تشمل مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية: نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت الفائدة المعيارية والبطالة. بالنسبة إلى التعرضات للمجاالت 
و/ أو المناطق المحددة، فقد يمتد التحليل إلى أسعار السلع و/ أو العقارات ذات الصلة.

استنادًا إلى المشورة المقدمة من لجنة مخاطر السوق ومراعاة وجود مجموعة متنوعة من المعلومات الخارجية الفعلية والمتوقعة، يقوم 
البنك بوضع منظور “حالة أساسية” للتوجه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة وكذلك للنطاق التمثيلي للسيناريوهات 

المتوقعة المحتملة األخرى. تم وضع العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر والخسارة لمختلف محافظ الموجودات 
المالية بناًء على تحليل البيانات التاريخية خالل السنوات الخمسة إلى السبعة الماضية.

أهمية معايير تصنيف المراحل

تعتبر المراحل معطيات مهمة لتحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، حيث إنها تحدد القروض التي 
ستكون في المرحلة األولى )جذب الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرًا( والمرحلة الثانية )جذب الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 

العمر(. يعتمد التصنيف ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على تقييم الحركة في الجودة االئتمانية للقروض منذ التثبيت األولي. إن 
القروض المصنفة في المرحلة الثالثة هي القروض التي يوجد أدلة موضوعية على االنخفاض في قيمتها وتم تكوين مخصصات معينة لها.

تحديد مرحلة انخفاض القيمة

يأخذ البنك في الحسبان بأن األداة المالية قد خضعت لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان عند استيفاء واحد أو أكثر من المعايير الكمية أو 
النوعية التالية:

المعايير الكمية:

محفظة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات:

يتم قياس الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان بمقارنة مخاطر التعثر المقدرة عند المنح مع مخاطر التعثر كما في تاريخ إعداد التقرير. كما يتم 
وضع العوامل التالية في الحسبان:

متأخرة لمدة 30 يومًا  -
عالمة إعادة الهيكلة  -

تخفيض المرتبة بعدد 3 درجات على مقياس من 22 درجة وفقًا لتوجيهات التصنيف الداخلي  -

محفظة التجزئة:

يتم تحديد الحد األدنى لكل محفظة بناًء على معدالت التعثر التاريخية. يتم أخذ التسهيالت التي تتجاوز الحد األدنى على أساس الزيادة 
الكبيرة في مخاطر االئتمان. كما يتم وضع العوامل التالية في الحسبان:

متأخرة لمدة 30 يومًا  -
عالمة إعادة الهيكلة  -

قطاع مهَمل  -
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

األحكام والتقديرات الهامة لإلدارة )تتمة(  .٤

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تتمة(  2-٤

المحفظة االستثمارية والمستحقات من البنوك:

يتم استخدام درجات التصنيف االئتماني الخاصة بوكاالت التصنيف الخارجية لتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تتم مراقبة وتحديث 
هذه التصنيفات الخارجية المعلنة باستمرار. تشتمل طريقة التصنيف الخاصة بالبنك على 19 مستوى تصنيف لألدوات غير المعرضة للتعثر 

)من 1 إلى 19( و 3 فئات تعثر )20 إلى 22(. يتم ربط مقياس التصنيف الداخلي للبنك بالتصنيفات الخارجية. يحدد المقياس الرئيسي لكل فئة 
تصنيف نطاقًا محددًا من احتماالت التعثر، والتي تكون مستقرة بمرور الوقت.

المعايير النوعية:

يضع البنك أيضًا في االعتبار تقييمه للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ومختلف العوامل النوعية مثل التغيرات العكسية الهامة في األعمال 
والتحمل الفعلي أو المتوقع أو إعادة الهيكلة، والمؤشرات المبكرة للتدفقات النقدية ومشاكل السيولة.

معايير التعافي:

يواصل البنك مراقبة األدوات المالیة لمدة خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 12 شهرًا كحد أدنى للتأكد من تراجع مخاطر التعثر بصورة كافية قبل 
رفع تصنيف هذه التعرضات من المرحلة 2 إلى المرحلة 1.

يلتزم البنك بفترة اختبار لمدة 3 دفعات كحد أدنى )للدفعات التي تسدد على أساس ربع سنوي أو لمدة أقل( ولمدة 12 شهرًا )في الحاالت 
التي تزيد فيها مدة دفع األقساط عن ربع سنة( بعد إعادة الهيكلة، قبل رفع التصنيف من المرحلة 3 إلى المرحلة 2.

ال يتم ترقية التعرضات من المرحلة 3 إلى المرحلة 1 مباشرًة ويتم ترقيتها إلى المرحلة 2 مبدئيًا قبل ترقيتها إلى المرحلة 1 بناًء على المعايير 
المذكورة أعاله. 

يضمن البنك أن يعكس تصنيف مخاطر المدين مخاطر ائتمانه بشكل صحيح. يوجد لدى البنك العربي المتحد آلية إشارة قوية لإلنذار المبكر 
لضمان إبراز التدهور في مخاطر االئتمان قبل حدوث التعثر. ويتم ذلك عن طريق المراقبة عن كثب إلشارات التحذير المبكرة األساسية مثل 

التجاوزات والمستحقات التي تأخر سدادها وتعثر الشيكات/الدفعات وردود فعل السوق الخارجية والتقييمات االئتمانية وانتهاكات العهود/
الشروط والضعف في القدرات المالية. وفي حالة ما إذا أظهر أحد العمالء مؤشرات أولية على وجود مشاكل مالية، يتم وضعه على إحدى 

فئات قائمة المراقبة ويتم متابعته على المنصة الداخلية لقائمة المراقبة.

الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية

تنخفض القيمة االئتمانية لبند الموجودات المالي عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لبند 
الموجودات المالي هذا وتشتمل على:

تعريف التعثر
يقوم البنك باعتبار بند الموجودات المالية متعثرًا وفقًا للتعميم رقم 28 لسنة 2010 واللوائح المرتبطة به الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي.

تعتبر األداة أنها لم تعد في حالة تعثر )بمعنى أن التعثر قد زال( عندما لم تعد تلبي أي من معايير التعثر لفترة متتالية مدتها اثني عشر 
شهرًا كما هو محدد في التوجيهات التنظيمية.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

األحكام والتقديرات الهامة لإلدارة )تتمة(  .٤

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تتمة(  2-٤

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة إما على أساس 12 شهرًا أو على مدى العمر المتبقي، اعتمادًا على ما إذا كان قد حدث زيادة كبيرة 
في مخاطر االئتمان منذ التثبيت األولي أو ما إذا اعتبر أحد الموجودات منخفض القيمة االئتمانية. إن خسائر االئتمان المتوقعة هي الناتج 

المخصوم الحتمالية التعثر والتعرض عند التعثر والخسارة بافتراض التعثر كما هو موضح أدناه:

تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ معين يتم احتسابها على أساس نماذج التصنيف اإلحصائية، ويتم تقييمها باستخدام 	 
أدوات تصنيف مصممة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات. تستند هذه النماذج اإلحصائية إلى البيانات المجمعة داخليًا 
والتي تشتمل على عوامل كمية ونوعية. ويمكن أيضًا استخدام بيانات السوق عندما تكون متاحة لمعرفة احتمالية التعثر لألطراف 

المقابلة من الشركات الكبيرة. إذا انتقل الطرف المقابل أو التعرض بين فئات التصنيف، فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير في تقدير احتمالية 
التعثر المقترنة به. يتم تقدير احتمالية التعثر مع األخذ بعين االعتبار االستحقاقات التعاقدية للمخاطر والمعدالت المقدرة للمبالغ 

المدفوعة مقدمًا. هناك نوعان من احتماالت التعثر يتم استخدامهما في حساب خسائر االئتمان المتوقعة:

احتماالت التعثر لمدة 12 شهرًا - تلك هي احتمالية التعثر المقدرة التي تحدث خالل االثني عشر شهرًا التالية ) أو خالل العمر المتبقي   -
لألداة المالية إذا كان أقل من 12 شهرًا(. ويتم استخدامها لحساب خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 12 شهرًا لتعرضات المرحلة 1.

احتماالت التعثر على مدى العمر المتبقي - تلك هي احتمالية التعثر المقدرة التي تحدث خالل العمر المتبقي لألداة المالية. ويتم   -
استخدامها لحساب خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي لتعرضات المرحلة 2 والمرحلة 3.

يمثل التعرض الناتج عن التعثر التعرض المتوقع في حالة التعثر. يستخلص البنك التعرض الناتج عن التعثر من التعرض الحالي للطرف 	 
المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرض الناتج عن التعثر لبند موجودات 

مالي هو إجمالي قيمته الدفترية. كما هو موضح أعاله، ووفقًا الستخدام احتمالية التعثر بحد أقصى 12 شهرًا للموجودات المالية التي 
لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، يقيس البنك الخسارة االئتمانية المتوقعة في ضوء مخاطر التعثر خالل فترة التعاقد 

القصوى التي تتعرض خاللها لمخاطر االئتمان. تمتد المدة التعاقدية القصوى إلى التاريخ الذي يحق للبنك المطالبة بسداد سلفة أو إنهاء 
التزام قرض أو ضمان.

الخسارة الناتجة عن التعثر هي حجم الخسارة المحتملة في حالة حدوث تعثر. ويقوم البنك بتقدير مقاييس الخسارة الناتجة عن التعثر 	 
بناًء على تاریخ معدالت استرداد المطالبات ضد األطراف المقابلة المتعثرة. تراعي نماذج الخسارة الناتجة عن التعثر الهيكل والضمان 

وأقدمية المطالبة وقطاع العمل للطرف المقابل وتكاليف استرداد أي ضمانات قد تعتبر جزءًا ال يتجزأ من بند الموجودات المالي. بالنسبة 
للقروض المضمونة بعقارات التجزئة، تعتبر نسبة القروض إلى القيمة مقياسًا أساسيًا في تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر. ويتم 

حسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلية كعامل خصم.

يستند قياس خسائر االئتمان المتوقعة على المتوسط المرجح الحتماالت خسائر االئتمان. ونتيجًة لذلك، يكون قياس مخصص الخسارة 
هو نفسه بصرف النظر عن ما إذا تم قياسه على أساس فردي أو جماعي. وفيما يتعلق بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر 
االئتمان، قد يكون من الضروري إجراء التقييم على أساس جماعي حيث يتم تجميع األدوات المالية بناًء على سمات المخاطر لكل نوع منتج.

يتم احتساب قيمة المتوسط المرجح لخسائر االئتمان المتوقعة مع األخذ بعين االعتبار سيناريوهات الحالة األساسية والسيناريوهات 
التصاعدية والتنازلية لتثبيت خسائر االئتمان المتوقعة.

وتستمد هذه المقاييس عمومًا من النماذج اإلحصائية المطورة داخليًا والبيانات التاريخية األخرى والمعلومات المستقبلية.

يراعي البنك تجربة الخسارة التاريخية ويعدلها على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة. باإلضافة إلى ذلك، يستخدم البنك توقعات 
معقولة ومدعومة للظروف االقتصادية بما في ذلك األحكام السابقة لتقدير مبلغ خسارة انخفاض القيمة المتوقعة. يستخدم المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 9 عوامل االقتصاد الكلي، والذي يشمل على سبيل المثال ال الحصر، النمو السنوي الفعلي في الناتج المحلي اإلجمالي 
وأسعار النفط، ويتطلب تقييمًا لكل من التوجهات الحالية والمتوقعة في الدورة االقتصادية. يزيد دمج المعلومات المستقبلية مستوى 

الحكم حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية الكلية على الخسارة االئتمانية المتوقعة. ويتم مراجعة المنهجية واالفتراضات بما 
في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية بشكل دوري.

في سنة 2021، قام البنك بتعديل الخسارة بافتراض التعثر على المحفظة غير المضمونة باتباع لوائح تنظيمية باإلضافة إلى المراجعة 
المستقلة المنجزة خالل السنة. إن الخسارة بافتراض التعثر المعدلة في محفظة البنك غير المضمونة تعكس بيانات التحصيل التاريخية إلى 
جانب خطة األعمال المستقبلية للبنك. إن تأثير هذا التغيير في التقدير تم اإلفصاح عنها في اإليضاح 7 )ضمن القروض والسلفيات( باإلضافة 

إلى اإليضاح 26 )ضمن االلتزامات والمطلوبات الطارئة(.

قام البنك بدمج أحدث مدخالت االقتصاد الكلي المتاحة في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ليعكس التغير في توقعات االقتصاد الكلي، 
مع توضيح كافة التفاصيل في اإليضاح رقم 27 من هذه البيانات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

األحكام والتقديرات الهامة لإلدارة )تتمة(  .٤

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )تتمة(  2-٤

قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة )تتمة(

إن االفتراضات المستخدمة لتقديرات خسارة االئتمان المتوقعة األكثر أهمية كما في 31 ديسمبر 2021 و 31 ديسمبر 2020 موضح أدناه. إن سيناريو 
الحالة األساسي والسيناريوهات التصاعدية والتنازلية تم استخدامها لجميع المحافظ مع مراعاة متغيرات االقتصاد الكلي األساسية التالية:

تحليل الحساسية

إذا طرأ تغير على متغيرات االقتصاد الكلي )المدرجة أعاله( حسب السيناريوهات األساسية والسيناريوهات التصاعدية والتنازلية، فإن 
خسائر االئتمان المتوقعة في المرحلة 1 و 2 سوف تتغير على النحو التالي:

لم يكن هناك تأثير حساسية جوهري على المرحلة 3 من خسائر االئتمان المتوقعة.

األساس
الصاعد
الهابط
األساس
الصاعد
الهابط
األساس
الصاعد
الهابط
األساس
الصاعد
الهابط
األساس
الصاعد
الهابط

األساسي
الصاعد
الهابط

األساسي
الصاعد
الهابط

األساسي
الصاعد
الهابط

األساسي
الصاعد
الهابط

األساسي
الصاعد
الهابط

األساسي
الصاعد
الهابط

األساسي
الصاعد
الهابط

متوسط سعر النفط للبرميل )دوالر 
أمريكي(

مؤشر المركب االقتصادي غير النفطي 
)“ مؤشر المركب االقتصادي “( )بموجب 

الناتج اإلجمالي المحلي(

أسعار العقارات في دبي )سعر مستوى 
المؤشر بالدرهم (

مؤشر المركب االقتصادي )بموجب 
الناتج اإلجمالي المحلي(

التضخم 

االستهالك الخاص الفعلي )مليار دوالر 
أمريكي(

اإلنفاق الحكومي )مليار دوالر أمريكي(

صافي الصادرات الفعلية )مليار دوالر 
أمريكي(

الدين الحكومي العام إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي )مليار دوالر(

المؤشر االقتصادي المركب )وكيل 
الناتج المحلي اإلجمالي(

تعويضات الموظفين )مليار دوالر 
أمريكي(

معدالت إيبور لسنة واحدة )%(

%40
%20
%40
%40
%20
%40
%40
%20
%40
%40
%20
%40
%40
%20
%40

%40
%20
%40
%40
%20
%40
%40
%20
%40
%40
%20
%40
%40
%20
%40
%40
%20
%40
%40
%20
%40

44.01
79.88

8.14
%2.20
%5.80
%1.40-
10.918
13.260
8.576
%1.4
%4.8
%2.1-
%1.5
%3.2
%0.2-

464.06
496.17
405.30
481.35
529.66
421.79
430.31
460.08

375.82
54.88
34.27
92.00
3.21
3.59
5.46

481.34
566.76
361.30
%1.76
%1.91

%1.43-

45.66
81.53
9.79
%2.10
%5.70
%1.50-
10.941

13.283
8.600
%2.2
%5.6
%1.2-
%2.0
%3.7
%0.3

485.07
515.93
435.15
516.65
567.80
448.57
439.40
467.36
394.19
57.64
29.96
99.72
3.06
2.69
5.78

555.18
652.12

438.39
%3.21
%3.25
%1.48

45.87
81.74
10.00

%2.27
%5.87
%1.33-
11.042

13.383
8.700
%2.6
%6.0

%0.8-
%2.1
%3.8
%0.4

505.60
534.18
470.87
579.31
680.12

526.56
462.47
488.61
430.70
66.47
29.10
117.24
2.54
2.12
3.96

667.35
771.76
572.89
%4.08
%4.10

%3.97

45.87
81.74
10.00

%2.20
%5.80
%1.40-
10.989
13.331
8.647
%2.6
%6.0

%0.9-
%2.0
%3.7
%0.3

498.34
528.75
457.30
546.69
621.64
480.77
450.02

477.49
412.96
61.41

27.59
107.51
2.81
2.54
4.89

624.18
725.00
515.65
%3.75
%3.74
%3.39

االحتماالت 
المحددة

االحتماالت 
المحددة

متغيرات االقتصاد الكلي كما 
في ٣1 ديسمبر 2021

متغيرات االقتصاد الكلي كما 
في ٣1 ديسمبر 2021

السيناريو

السيناريو

2021

2022

2022

202٣

202٤

2025

202٣

202٤

التغيير في خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة 
الهابطالصاعداألساسالتغير في متغيرات االقتصاد الكلي

المرحلة 1

المرحلة 2

%4.85-

%0.09+

%12.57-

%10.40-

%8.50+

%5.11+
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

األحكام والتقديرات الهامة لإلدارة )تتمة(  .٤

االستمرارية  ٤-٣

قامت اإلدارة بتقييم قدرة البنك على االستمرار كمنشأة عاملة وترى أنه يملك الموارد الكافية لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور 
على الرغم من الخسائر المتراكمة بمبلغ 610.587 ألف درهم والمتكبدة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021. ترى اإلدارة أن لديها السيولة الكافية 

والتمويل من أجل الوفاء بمتطلبات التدفق النقدي عند استحقاقها. كما يقوم البنك بإدارة رأسماله لضمان قدرته على االستمرار كمنشأة 
عاملة وزيادة العائد للشركاء. باإلضافة إلى ذلك، لم تصل إلى علم اإلدارة وجود أي حالة جوهرية من عدم اليقين قد تلقي بشكوك كبيرة 

حول قدرة البنك على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، يستمر إعداد البيانات المالية استنادًا إلى مبدأ االستمرارية.

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  .5

* يتضمن متطلبات االحتياطي القانوني بمبلغ 266.843 ألف درهم )2020 - 285.721 ألف درهم(.

إن متطلبات االحتياطي التي يحتفظ بها المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك. 
كما أن أرصدة المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالية الدرجة بطبيعتها.

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى   .٦

يمتلك البنك مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن المرحلة 1 بمبلغ 134 ألف درهم )2020 – 112 ألف درهم( على المبالغ المستحقة لها من 
البنوك األخرى.

المبالغ المستحقة من البنوك األخرى تشمل مبلغًا قدره 137.268 ألف درهم )2020 – 127.356 ألف درهم( مودع لدى بنوك أجنبية خارج دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. ويتم االحتفاظ بمبلغ 119.778 ألف درهم )2020 – 221.187 ألف درهم( لدى بنوك أخرى كهامش للمعامالت المشتقة.

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

-  الودائع القانونية والودائع األخرى لدى المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة *
تسهيالت ودائع قصيرة 

5٦,٤2٤

٦5٣,1٤1
1,٣00,000

2,00٩,5٦5

64,398

491,924
850,000

1,406,322

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل

22٨.٧٣5
150,000

٣٧٨,٧٣5

296,525
-

296,525

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

داخل اإلمارات العربية المتحدة
داخل مجلس التعاون الخليجي

دول أخرى

إجمالي المبالغ المستحقة من البنوك األخرى حسب المنطقة الجغرافية

 2٤1,٤٦٧ 
 ٤,٤٨٨ 

 1٣2,٧٨0 

٣٧٨,٧٣5

169,170
29,012

98,343

296,525
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى )تتمة(  .٦

فيما يلي تحليل المبالغ المستحقة من البنوك األخرى استنادًا إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية:

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي  .٧

فيما يلي تصنيف محفظة القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي:

تصنيف األرصدة اإلجمالية للمبالغ المستحقة من البنوك األخرى مع المراحل

AA−
A+

A
A−

BBB+
BBB

BBB− وأقل

1٦.٧٨٦
٣.٣٧٩

12٩.51٤
٣1.2٣5

1٩5.٩0٦
-

1.٩15

٣٧٨.٧٣5

30,347
6,350
151,150

50,233
53,127
3,474
1,844

296,525

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

مرتفع
قياسي

كما في ٣1 ديسمبر 2021

مرتفع
قياسي

كما في 31 ديسمبر 2020

1٨0.٩15
1٩٧.٨20

٣٧٨.٧٣5

238,080
58,445

296,525

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

1٨0.٩15
1٩٧.٨20

٣٧٨.٧٣5

238,080
58,445

296,525

* تتضمن قروض األفراد بقيمة 1.680.393 ألف درهم )2020 - 2.372.456 ألف درهم(.

)أ( بحسب النوع:
سحوبات على المكشوف

قروض )متوسطة وقصيرة األجل(*
قروض مقابل إيصاالت أمانة

كمبياالت مخصومة
سلفيات نقدية أخرى

فواتير مسحوبة بموجب خطابات اعتماد

القيمة اإلجمالية للقروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي
ناقصا: مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

صافي القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

1,089,186
7,176,977

505,367
153,989
42,785
49,871

9,018,175
)804,825(

8,213,350

1,192,258
8,676,243

530,210
152,875

51,051
66,546

10,669,183
)1,655,544(

9,013,639

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

2020
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي )تتمة(  .٧

)ب( بحسب القطاع االقتصادي:
القطاع الحكومي والعام

التجاري
القروض الشخصية )أفراد واألفراد من أصحاب األرصدة المالية الكبيرة(

التصنيع
اإلنشاءات
الخدمات

المؤسسات المالية
النقل واالتصاالت

أخرى

القيمة اإلجمالية للقروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

607,304
1,403,183

3,296,072
734,563
448,986
 884,705

1,422,285
215,882

5,195

9,018,175

300,000
1,452,605

4,257,569
1,141,267
541,427

1,441,332
1,062,891
466,994

5,098

10,669,183

إن ذمم التمويل اإلسالمي المدينة بمبلغ 454.646 ألف درهم )2020 – 581.777 ألف درهم( تم تثبيتها من خالل نافذة إسالمية متوافقة مع 
أحكام الشريعة بالبنك.

في 31 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة قبل اقتطاع 
أي مخصص النخفاض القيمة تم تقييمه على أساس فردي مبلغا قدره 1.138.023 ألف درهم )2020: 1.677.199 ألف درهم(. وقد تم اإلفصاح عن 

المخصص والضمان المحتفظ به مقابل هذه القروض المنخفضة القيمة في اإليضاح 27 تحت بند مخاطر االئتمان.

تصنيف األرصدة اإلجمالية للقروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي مع المراحل

مرتفع
قياسي

قائمة المراقبة
متعثر

مجموع القيمة الدفترية اإلجمالية
خسائر االئتمان المتوقعة

كما في ٣1 ديسمبر 2021

مرتفع
قياسي

قائمة المراقبة
متعثر

مجموع القيمة الدفترية اإلجمالية
 خسائر االئتمان المتوقعة

كما في 31 ديسمبر 2020

13,164
7,742,148

124,840
1,138,023

9,018,175
)804,825(

8,213,350

14,094
8,463,665

514,225
1,677,199

10,669,183
)1,655,544(

9,013,639

-
-
-

1,138,023

1,138,023
)544,709(

593,314

-
-
-

1,677,199

1,677,199
)1,273,305(

403,894

-
492,037
124,840

-

616,877
)175,053(

441,824

-
1,009,701
514,225

-

1,523,926
)294,841(

1,229,085

13,164
7,250,111

-
-

7,263,275
)85,063(

7,178,212

14,094
7,453,964

-
-

7,468,058
)87,398(

7,380,660

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي )تتمة(  .٧

الحركة في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي:

إجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2020
صافي الموجودات المنشأة الجديدة أو المستردة

المشطوبات
المحول من المرحلة 1

المحول من المرحلة 2
المحول من المرحلة 3

كما في ٣1 ديسمبر 2021

إجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2020
صافي الموجودات المنشأة الجديدة أو المستردة

المشطوبات
المحول من المرحلة 1

المحول من المرحلة 2
المحول من المرحلة 3

كما في 31 ديسمبر 2020

10,669,183
 )639,149(
)1,011,859(

-
-
-

9,018,175

13,030,607
)1,864,673(

)496,751(
-
-
-

10,669,183

1,677,199
 )201,500(

)1,011,859(
 34,881 

 639,302 
-

1,138,023

1,483,820
127,182

)496,751(
-

653,632
)90,684(

1,677,199

1,523,926
 )243,833(

 -   
 291,710 

 )954,926(
-

 616,877

2,032,789
)323,992(

-
467,485

)653,632(
1,276

1,523,926

7,468,058
 )193,816(

 -   
 )326,591(

 315,624 
-

 7,263,275

9,513,998
)1,667,863(

-
)467,485(

-
89,408

7,468,058

الرصيد في 31 ديسمبر 2020
التغيرات نتيجة للمخصصات المثبتة في الرصيد االفتتاحي والتي تم:

  تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 12 شهرًا
  تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى

    العمر المتبقي والتي لم تنخفض قيمتها االئتمانية
  تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى

    العمر المتبقي والتي انخفضت قيمتها االئتمانية
  تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة لمدى العمر
    المتبقي والتي انخفضت قيمتها االئتمانية على

    االلتزامات والمطلوبات الطارئة )إيضاح 26(
المحمل إلى بيان الدخل )إيضاح 22(

المشطوبات

كما في ٣1 ديسمبر 2021

الرصيد في 31 ديسمبر 2019
التغيرات نتيجة للمخصصات المثبتة في الرصيد االفتتاحي والتي تم:

  تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 12 شهرًا
  تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى

    العمر المتبقي والتي لم تنخفض قيمتها االئتمانية
  تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى

    العمر المتبقي والتي انخفضت قيمتها االئتمانية
  تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة لمدى العمر
    المتبقي والتي انخفضت قيمتها االئتمانية على

    االلتزامات والمطلوبات الطارئة )إيضاح 26(
المحمل إلى بيان الدخل )إيضاح 22(

المشطوبات

كما في 31 ديسمبر 2020

1,655,544

-
-

-

10,960
 150,180 

)1,011,857(

804,825

1,467,117

-

-

-

2,588
683,357

)497,518(

1,655,544

1,273,305

-
-

204,477

10,960
 67,772 

)1,011,859(

544,655

1,145,186

-

-

156,664

2,588
466,385

)497,518(

1,273,305

294,841

 )2,907(

 26,076 

)204,477(

-
61,574

-

175,107

238,381

)1,676(

49,656

)156,664(

-
165,144

-

294,841

87,398

 2,907 

 )26,076(

-

-
20,834

-

85,063

83,550

1,676

)49,656(

-

-
51,828

-

87,398

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي )تتمة(  .٧

فيما يلي التحليل القطاعي للقروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي في فئة التعثر والمخصصات ذات العالقة التي انخفضت 
قيمتها:

االستثمارات واألدوات اإلسالمية  .٨

يتم تحديد انخفاض القيمة العادلة للضمان الذي يحتفظ به البنك المتعلق بالقروض للعمالء من األفراد والشركات بشكل فردي كما في 
31 ديسمبر 2021 بقيمة 671.323 ألف درهم )2020 – 669.343 ألف درهم(. يتكون الضمان من النقد واألوراق المالية والرهون على الممتلكات 

العقارية والمركبات واآلالت والماكينات والمخزون والذمم المدينة التجارية والضمانات من الشركات األم للقروض لشركاتها التابعة أو شركات 
البنك األخرى.

مخصص 
محدد

ألف درهم

إجمالي
التعرض

ألف درهم

مخصص 
االنخفاض 

في القيمة
ألف درهم

إجمالي
التعرض

ألف درهم

20212020

بحسب القطاع االقتصادي
التجاري

القروض الشخصية )أفراد واألفراد من أصحاب األرصدة المالية الكبيرة(
التصنيع

اإلنشاءات
الخدمات

المؤسسات المالية
النقل واالتصاالت

المجموع

121,264
288,778

282,701
18,262

333,797
46,846
181,657

1,273,305

175,301
421,222
372,108
24,995

377,169
88,129

218,275

1,677,199

136,488
192,529
70,896
11,793
90,224

42,779
-

544,709

325,272
438,017
181,326

7,218
97,744
88,446

-

1,138,023

مدرجة
ألف درهم

مدرجة
ألف درهم

غير مدرجة
ألف درهم

غير مدرجة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

31 ديسمبر ٣12020 ديسمبر 2021

الدين:
القيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

الشامل األخرى
محلية

خارجية

التكلفة المطفأة
محلية

خارجية

مجموع سندات الدين

حقوق الملكية:
القيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

الشامل األخرى
محلية

خارجية

مجموع حقوق الملكية

مجموع االستثمارات

الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات 
المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة

صافي االستثمارات

 

2,314,568 
 1,106,020 

-
111,176

3,531,764

 -   
 152 

152

 3,531,916 

2,473,714
807,377

-
-

3,281,091

-
92

92

3,281,183

-
-

-
-

-

 467 
 76 

543

 543 

-
-

-
-

-

467
76

543

543

 2,314,568 
 1,106,020 

-
111,176

3,531,764

 467 
 228 

695

 3,532,459 

)2,242(

3,530,217

2,473,714
807,377

-
-

3,281,091

467
168

635

3,281,726

-

3,281,726
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

االستثمارات واألدوات اإلسالمية )تتمة(  .٨

يحتفظ البنك بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة األولى على أوراقه المالية االستثمارية والمصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخرى بمبلغ 23.260 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2021 )31 ديسمبر 2020: 19.758 ألف درهم(.

تتضمن المبالغ الواردة أعاله استثمارات في أوراق مالية بقيمة 816.437 ألف درهم )2020: 741.667 ألف درهم( مضمونة بموجب اتفاق إعادة 
الشراء المبرم مع المقرضين. يحتفظ البنك بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ 3.155 ألف درهم )2020 – 3.208 ألف درهم( على هذه 

األوراق المالية االستثمارية المضمونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء.

تصنيف األرصدة اإلجمالية لألوراق المالية االستثمارية )بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى وبالتكلفة 
المطفأة( مع المراحل:

مرتفع
قياسي

مجموع القيمة الدفترية اإلجمالية
 خسائر االئتمان المتوقعة

كما في ٣1 ديسمبر 2021 

مرتفع
قياسي

مجموع القيمة الدفترية اإلجمالية
خسائر االئتمان المتوقعة

كما في 31 ديسمبر 2020

 1,703,378
1,828,386

3,531,764
)25,502(

3,506,262

1,420,056
1,861,035

3,281,091
)19,758(

3,261,333

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-

 1,703,378
1,828,386 

3,531,764
)25,502(

3,506,262

1,420,056
1,861,035

3,281,091
)19,758(

3,261,333

الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة األوراق المالية االستثمارية )بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
وبالتكلفة المطفأة(:

الرصيد في 31 ديسمبر 2020
المحّمل على بيان الدخل )إيضاح 22(

 كما في ٣1 ديسمبر 2021

الرصيد في 31 ديسمبر 2019
المحّمل على بيان الدخل )إيضاح 22(

 كما في 31 ديسمبر 2020

19,758
5,744

25,502

21,956
)2,198(

19,758

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

19,758
5,744

25,502

21,956
)2,198(

19,758

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

االستثمارات واألدوات اإلسالمية )تتمة(  .٨

فيما يلي تحليل لالستثمارات استنادًا إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية:

المجموع
ألف درهم 

المجموع
ألف درهم 

سندات الدين
ألف درهم 

سندات الدين
ألف درهم 

استثمارات أخرى
ألف درهم 

استثمارات أخرى
ألف درهم 

AA
-AA

+A
A

-A
+BBB

BBB
BBB- وأقل
غير مصنف

إجمالي االستثمارات
الخسارة االئتمانية المتوقعة

صافي االستثمارات

AA
-AA

+A
A

-A
+BBB

BBB
BBB- وأقل
غير مصنف

إجمالي االستثمارات
الخسارة االئتمانية المتوقعة

صافي االستثمارات

كما في ٣1 ديسمبر 2021 

كما في 31 ديسمبر 2020

 896,947 
 301,764 

 -   
 504,668 

 152 
 25,805 
 35,308 

 1,360,352 
 407,463 

 3,532,459 
)2,242(

3,530,217

742,603
370,120
38,442

237,844
31,140

91,763
36,725

1,276,327
456,762

3,281,726
-

3,281,726

 896,947 
 301,764 

 -   
 504,668 

 -   
 25,805 
 35,308 

 1,360,352 
 406,920 

 3,531,764 
)2,242(

3,529,522

742,603
370,120
38,442

237,844
31,048

91,763
36,725

1,276,327
456,219

3,281,091
-

3,281,091

-
-
-
-

 152 
-
-
-

 543 

 695 
-

695

-
-
-
-

92
-
-
-

543

635
-

635
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ  .٩

المجموع
ألف درهم

مركبات
وتحسينات على

عقار مستأجر
وأثاث وتجهيزات

ومعدات
ألف درهم

أعمال 
رأسمالية

قيد التنفيذ
ألف درهم

أرض ومبان
بنظام التملك 

الحر
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

مركبات
وتحسينات على

عقار مستأجر
وأثاث وتجهيزات

ومعدات
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ

ألف درهم

أرض ومبان
بنظام التملك 

الحر
ألف درهم

التكلفة أو التقييم:
في 1 يناير 2021

إضافات
تحويالت

مشطوبات
استبعادات

حركات أخرى

في ٣1 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم:
في 1 يناير 2021

المحّمل للسنة
المشطوبات
االستبعادات

في ٣1 ديسمبر 2021

االنخفاض في قيمة العقارات

صافي القيمة الدفترية
كما في ٣1 ديسمبر 2021

التكلفة أو التقييم:
في 1 يناير 2020

إضافات
تحويالت

مشطوبات
استبعادات

في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم:
في 1 يناير 2020

المحّمل للسنة
المشطوبات
االستبعادات

في 31 ديسمبر 2020

االنخفاض في قيمة العقارات

صافي القيمة الدفترية
في 31 ديسمبر 2020

432,362
-
-

)3,170(
)8,531(

-

420,661

27,137
3,433
)581(

)3,935(

26,054

)169,234(

225,373

432,362
-
-
-
-

432,362

23,390
3,747

-
-

27,137

)169,234(

235,991

293,616
29

6,376
-
-
-

300,021

237,671
16,572

-
-

254,243

-

45,778

271,244
816

23,000
)1,049(
)395(

293,616

218,589
19,674

)197(
)395(

237,671

-

55,945

112,383
12,642

)6,376(
-
-

)10,000(

108,649

-
-
-
-

-

)76,529(

32,120

110,251
27,000

)23,000(
)1,868(

-

112,383

-
-
-
-

-

)76,529(

35,854

838,361
12,671

-
)3,170(

)8,531(
)10,000(

829,331

264,808
20,005
)581(

)3,935(

280,297

)245,763(

303,271

813,857
27,816

-
)2,917(
)395(

838,361

241,97
23,421

)197(
)395(

264,808

)245,763(

327,790
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ )تتمة(  .٩

بلغت تكلفة األرض بنظام التملك الحر أعاله 338.368 ألف درهم )2020 - 338,368 ألف درهم(.

خالل 2021، تتعلق اإلضافات إلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بشراء ممتلكات ومعدات بقيمة 12.642 ألف 
درهم )2020 - 27.000 ألف درهم(. عند إكمال المشاريع المرتبطة، تم تحويل 6.376 ألف درهم )2020: 23.000 ألف درهم( إلى “مركبات، وتحسينات 

على عقار مستأجر، وأثاث وتجهيزات ومعدات” بينما تم شطب ال شيء )2020: 1.868 ألف درهم(.

خالل 2021، قام البنك بشطب برمجيات الكمبيوتر مباني وأثاث ومعدات بصافي قيمة دفترية ال شيء )2020: 852 ألف درهم(.

تتضمن الموجودات الثابتة واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ قطع أراضي بإجمالي قيم دفترية قدرها 422.400 ألف درهم )2020 - 422.400 ألف 
درهم(. انتهت اإلدارة من تقييم القيم الدفترية لقطع األراضي هذه، وبناًء عليه قامت بتثبيت انخفاض في القيمة بمبلغ ال شيء خالل سنة 

2021 )2020 - 104.455 ألف درهم(.

الموجودات غير الملموسة المتعلقة ببرمجيات الحاسوب مدرجة ضمن المعدات بصافي قيمة دفترية بلغت 18.833 ألف درهم )2020: 20.767 
ألف درهم(. 

فيما يلي توصيف لتقنيات التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات:

طريقة تكاليف االستبدال المستهلكة
تعتمد طريقة تكاليف االستبدال المستهلكة على القيمة السوقية لالستخدام الحالي لقطعة األرض باإلضافة إلى تكاليف االستبدال 

اإلجمالية الحالية للتحسينات ناقصًا مخصصات التدهور المادي وجميع أشكال التقادم والتحسين ذات العالقة.

طريقة مقارنة المبيعات
تتضمن هذه الطريقة تحليل المبيعات وطلب أسعار قطع أرض مماثلة ومقارنتها بالعقارات المملوكة.

موجودات أخرى  .10

المدخالت الهامة غير الملحوظة

معدل المبيعات لكل قدم مربع على مساحة األرضية اإلجمالية تم تعديله لدمج التفاوض والحجم وتعديل 
الوقت للمعامالت

تم تطبيق تعديل تفاوضي بنسبة 15% على سعر الطلب الحالي لقطع األراضي المماثلة 

أساليب التقييم

طريقة تكاليف االستبدال 
المستهلكة ) يشار إليه أدناه(

طريقة مقارنة المبيعات )يشار 
إليه أدناه( 

قطعة 1

قطعة 2

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

فوائد مستحقة
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )ايضاح 25(

قبوالت
مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

موجودات حق االستخدام )إيضاح 28(
موجودات معاد تملكها مقابل تسوية الديون )راجع أدناه( 

60,243
16,054

390,030
116,954

4,886
156,737

744,904

83,577
8,055

240,863
63,566
9,838

117,248

523,147
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

موجوات أخرى )تتمة(  .10

بلغت محفظة موجودات البنك المحتفظ بها والتي تمت إعادة االستحواذ عليها عند تسوية الديون مبلغ 293.854 ألف درهم )2020 - 254.160 
ألف درهم(. في سنة 2021، قام البنك بتثبيت مكاسب من عمليات بيع بمبلغ 5.945 ألف درهم على عقاراته بصافي قيمة دفترية من 8.162 ألف 

درهم في وقت البيع )2020 - 28.300 ألف درهم(. انتهت اإلدارة من تقييم القيم الدفترية للعقارات المتبقية في سنة 2021، وبناًء عليه قامت 
بتثبيت انخفاض في القيمة بمبلغ 4.831 ألف درهم )2020 - 39.366 ألف درهم( للسنة.

وفيما يلي تصنيف التعرض االئتماني للموجودات المالية والتي هي جزء من الموجودات األخرى مع المراحل:

مبالغ مستحقة إلى البنوك  .11

موجودات أخرى

مرتفع
قياسي

قائمة المراقبة

كما في ٣1 ديسمبر 2021

موجودات أخرى

مرتفع
قياسي

قائمة المراقبة

كما في 31 ديسمبر 2020 

10,588
555,351

7,801

573,740

3,451
376,926

-

380,377

-
-
-

-

-
-
-

-

-
22,184

7,801

29,985

-
24,311

-

24,311

10,588
533,167

-

543,755

3,451
352,615

-

356,066

تتضمن الودائع ألجل القروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء بقيمة 709.245 ألف درهم )2020: 605.938 ألف درهم(.

ودائع تحت الطلب
ودائع ألجل

مجموع المبالغ المستحقة من البنوك حسب المنطقة الجغرافية
داخل اإلمارات العربية المتحدة

داخل مجلس التعاون الخليجي
دول أخرى

5,525
2,405,46

2,410,988

 888,268
 4,516 

 1,518,204 

2,410,988

27,732
1,205,738

1,233,470

765,038
4,609

463,823

1,233,470

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

2020
ألف درهم

البنك العربي المتحد التقرير السنوي 722021



إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

ودائع العمالء وودائع العمالء اإلسالمية  .12

قروض متوسطة األجل  .1٣

الحركة في القروض متوسطة األجل خالل السنة كانت على النحو التالي:   

مطلوبات أخرى  .1٤

يتم تنفيذ ودائع العمالء، بما في ذلك الودائع اإلسالمية للعمالء بمبلغ 2.299.713 ألف درهم )2020 - 3.390.329 ألف درهم( من خالل نافذة 
إسالمية للبنك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ودائع ألجل
حسابات جارية

حسابات توفير وتحت الطلب

7,304,064
2,819,597

282,764

10,406,425

8,359,748
2,563,013
324,074

11,246,835

من أجل إدارة ميزانيته العمومية بشكل فعال وتحسين استخدام االموال، قام البنك بالسداد المبكر لجميع قروضه متوسطة األجل 
المستحقة السداد في يونيو 2020.

الرصيد كما في 1 يناير
المصدر خالل السنة

المسدد خالل السنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر

-
-
-

-

1,487,363
-

)1,487,363(

-

أوراق قبول
فوائد مستحقة الدفع

القيمة العادلة السلبية للمشتقات )إيضاح 25(
خسارة االئتمان المتوقعة على التعرضات خارج الميزانية العمومية والمبالغ المستحقة من البنوك األخرى

مخصصات متعلقة بالموظفين
مصاريف مستحقة الدفع

شيكات غير مقدمة
بند مطلوبات عقد اإليجار )إيضاح 28(

أخرى

مخصصات متعلقة بالموظفين
يتكون إجمالي التزام مستحقات الموظفين من:

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى

390,030
79,384
116,664
100,722
19,223

33,534
36,435

6,164
68,581

850,737

18,805
418

19,223

240,863
146,315

230,587
112,472

17,414
38,116

42,297
9,838

76,399

914,301

16,394
1,020

17,414

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

2020
ألف درهم

2020
ألف درهم

2020
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

مطلوبات أخرى )تتمة(  .1٤

وفقًا لقوانين العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة، يقدم البنك مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين. فيما يلي الحركة في االلتزام 
المدرج في بيان المركز المالي فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة:

االلتزام كما في 1 يناير
مصروف مدرج في بيان الدخل 

مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

االلتزام كما في 31 ديسمبر

16,394
5,065

)2,654(

18,805

23,058
4,676

)11,340(

16,394

رأس المال واالحتياطيات  .15

 أ(      رأس المال

إن رأس مال البنك الُمصّرح به والمدفوع بالكامل يتكون من 2.750.067.532 سهمًا )2020 – 2.750.067.532( قيمة كل منها 1 درهم. يتكون 
رأسمال البنك المصدر والمدفوع بالكامل لدى البنك من 2.062.550.649 سهمًا )2020: 2,062,550,649 سهمًا( قيمة كل منها درهم واحد. انظر 

إيضاح 23 للتفاصيل.

 ب(      احتياطي خاص
 

وفقًا للمادة رقم 14 من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 2018 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم القطاع 
المصرفي، يتعين تحويل ما نسبته 10% من صافي األرباح إلى احتياطي خاص غير قابل للتوزيع حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ما ُيعادل %50 

من رأس المال المدفوع. لدى هذا االحتياطي رصيد بمبلغ 7.019 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2021.

 ج(      احتياطي قانوني

وفقا للمادة رقم 2 من القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 لدولة اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي للبنك، يلزم تحويل ما نسبته %10 
من صافي الربح إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما ُيعادل 50% من رأس المال المدفوع. لدى هذا االحتياطي 

رصيد بمبلغ 35.943 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2021.
 

 د(      احتياطي عام

يمكن استخدام االحتياطي العام ألي غرض يحدده قرار المساهمين في البنك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بناًء على توصية مجلس 
اإلدارة. لدى هذا االحتياطي رصيد بمبلغ 9.311 ألف درهم كما في 31 ديسمبر 2021.

 هـ(      احتياطي إعادة التقييم

يتم استخدام احتياطي إعادة التقييم لتسجيل الزيادات في القيمة العادلة لألرض والمباني ذات التملك الحر واالنخفاضات إلى الحد الذي 
تتعلق فيه هذه االنخفاضات بالزيادة في نفس بند الموجودات المسجل سابقًا ضمن الدخل الشامل. في 2008، غير البنك سياسته المحاسبية 

إلى األساس المحاسبي بالتكلفة بخصوص األرض والمباني. لدى هذا االحتياطي رصيد بمبلغ ال شيء كما في 31 ديسمبر 2021.

 و(      توزيعات األرباح

ال يقترح أعضاء مجلس اإلدارة دفع أي توزيعات أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )2020: ال شيء(.

 ز(      تغيرات متراكمة في القيمة العادلة

تتضمن التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
وصافي الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية )إن وجدت(. لدى هذا االحتياطي رصيد بمبلغ 7.656 ألف درهم 

كما في 31 ديسمبر 2021.

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

دخل الفوائد والدخل من منتجات التمويل اإلسالمي  .1٦

مصاريف الفوائد وتوزيعات على المودعين  .1٧

صافي دخل الرسوم والعموالت  .1٨

دخل تشغيلي آخر  .20

القروض والسلفيات ومنتجات التمويل اإلسالمي
أسواق المال ومعامالت بين البنوك
دين استثمارية والربح عن الصكوك

340,560
10,223

127,332

478,115

477,398
31,878

132,653

641,929

ودائع العمالء
المعامالت بين البنوك

131,239
69,066

200,305

240,806
107,714

348,520

رسوم على خطابات االعتماد وأوراق القبول
رسوم على الضمانات

رسوم على قروض وسلفيات
مصاريف العموالت

أرباح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
أتعاب مستردة من عمالء

إيرادات من تحصيالت
أخرى

12,218
20,006

21,854
)7,015( 

47,063

40,775
20,021
2,459

42,683

105,938

12,697
26,578
16,742

)13,708( 

42,309

5,033
23,218

2,540
19,405 

50,196

دخل الصرف األجنبي  .1٩

يتكون دخل الصرف األجنبي بشكل رئيسي من صافي أرباح بقيمة 13.089 ألف درهم )2020: 12.693 ألف درهم( ناشئة من المتاجرة بالعمالت 
األجنبية.

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم
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ألف درهم

75 البنك العربي المتحد التقرير السنوي 2021



إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

مصاريف تشغيلية أخرى  .21

تكاليف إشغال وصيانة
أتعاب قانونية ومهنية

مصاريف إدارية أخرى
حذف ممتلكات ومعدات )إيضاح 9(

36,452
17,565
21,656
2,589

78,262

47,220
13,209
20,850
2,720

83,999

صافي خسائر االنخفاض في القيمة  .22

مخصص خسائر االئتمان المثبتة في بيان الدخل كما يلي:

ربحية / )خسارة( السهم  .2٣

يتم حساب األرباح األساسية للسهم الواحد بتقسيم األرباح أو الخسائر العائدة لحملة األسهم العادية للبنك على المتوسط المرجح لعدد 
األسهم العادية القائمة خالل السنة. ويتم حسابها على النحو التالي:

إن األرباح / )الخسائر( المخففة للسهم الواحد هي نفس األرباح / )الخسائر( األساسية للسهم الواحد، نظرًا لعدم قيام البنك بإصدار أي أدوات 
كان من الممكن أن يكون لها تأثير مخفف على ربحية السهم عند الممارسة.

صافي االنخفاض في قيمة الموجودات المالية:
 القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي )إيضاح 7(

 المطلوبات الطارئة )إيضاح 26(
 المستحقات من البنوك األخرى )إيضاح 6(
 االستثمارات واألدوات اإلسالمية )إيضاح 8(

مخصص القيمة العادلة من خالل حقوق ملكية بنود الدخل الشامل األخرى
 تنازالت أساسية عن القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

صافي االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية:
 موجودات ثابتة وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 9(

 موجودات أخرى )إيضاح 10(
استرداد ديون معدومة مشطوبة

صافي خسائر االنخفاض في القيمة

150,180
)870(

22
5,744

-
-

-
4,831

)24,180(

135,727

683,357
23,655

26
)2,198(

220
)68(

104,455
39,366
)40,690(

808,123

صافي أرباح / )خسائر( السنة

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:
المتوسط المرجح لعدد األسهم البالغ قيمة كل منها درهم واحد القائمة خالل السنة

األرباح / )الخسائر( األساسية والمخففة للسهم الواحد

70,191

2,062,550,649

درهم 0.0٣

)667,295(

2,062,550,649

)0.32 درهم(

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2020
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

معامالت مع األطراف ذات العالقة  .2٤

يبرم البنك في سياق العمل االعتيادي معامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في مساهمين يملكون حصة جوهرية في أسهم البنك، وأعضاء 
مجلس إدارة البنك، وكبار موظفي إدارة البنك، وشركات خاضعة لسيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة أو يمارسون عليها نفوذًا كبيرًا. إن 

األرصدة القائمة الهامة في 31 ديسمبر على النحو التالي:

مساهمون:

مبالغ مستحقة من البنوك

مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

التزامات ومطلوبات طارئة

أعضاء مجلس اإلدارة:

قروض وسلفيات

ودائع العمالء

التزامات ومطلوبات طارئة

المنشآت األخرى ذات العالقة للمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة:

قروض وسلفيات

استثمارات

مبالغ مستحقة من بنوك

مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

ودائع العمالء

التزامات ومطلوبات طارئة

كبار موظفي اإلدارة في البنك:

قروض وسلفيات

ودائع العمالء 

المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات العالقة وكبار موظفي اإلدارة:

دخل فوائد مستحق

مصاريف فوائد مستحقة

خسارة االئتمان المتوقعة محملة إلى / )ناتجة عن( بيان الدخل 

94

3,454

4,000

11,045

7,151

45

171,989

-

13

273

235,035

76,020

2,132

4,312

221

899

1,423

66

2,669

5,174

6,511

6,296

45

180,167

64,131

29

448

243,954

97,881

4,136

1,445

1,595

4,204

)5,393(

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

معامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  .2٤

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

المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات العالقة

دخل الفوائد

مصاريف الفوائد

أتعاب مهنية

خسارة من بيع استثمارات

مبالغ محصلة من بيع استثمارات

كبار موظفي اإلدارة

عدد كبار موظفي اإلدارة

رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مجموع تعويضات كبار موظفي اإلدارة

دخل الفوائد

مصاريف الفوائد

17.746

3.776

-

-

-

14

17,478
1,429

18,907

66

-

13

15,923
2,156

18,079

111

1

42.032

8.340

250

7.079

44.870

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة

نشأت األرصدة المستحقة والمعامالت المذكورة أعاله في سياق العمل االعتيادي وتمت على أساس المعامالت السارية في السوق. تحتسب 
الفائدة المحّملة على ومن األطراف ذات العالقة حسب األسعار التجارية االعتيادية. 

إن تعرضات األطراف ذات العالقة مضمونة مقابل رهن بمبلغ 135.305 ألف درهم )2020: 127.811 ألف درهم(.

ولم يرصد البنك خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أي انخفاض في القيمة في المرحلة 3 على المبالغ من األطراف ذات العالقة )2020: ال 
شيء(.

قام البنك باستئجار مساحة مكتبية في مواقع عديدة مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إيجارات العقارات ناقصًا المصاريف المرتبطة بها 
للسنة ما قيمته 1.916 ألف درهم )2020: 1.929 ألف درهم(. ويتم التفاوض على إيجارات العقارات في كل سنة وفقا لمعدالت السوق.

2021
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

معامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  .2٤

الحركة في األرصدة اإلجمالية لجميع أرصدة القروض والسلفيات للطرف ذي العالقة

كما في 31 ديسمبر 2020
صافي الموجودات المنشأة الجديدة أو المستردة

المحول من المرحلة 1
المحول من المرحلة 2
المحول من المرحلة 3

كما في ٣1 ديسمبر 2021

إجمالي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2019
إعادة إدراج الرصيد االفتتاحي

صافي الموجودات المنشأة الجديدة أو المستردة
مبالغ معاد تصنيفها والتي لم تعد أطراف ذات عالقة

المشطوبات
المحول إلى/)من( المرحلة 1
المحول إلى/)من( المرحلة 1
المحول إلى/)من( المرحلة 1

كما في 31 ديسمبر 2020

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019
التغيرات بسبب المخصصات المثبتة في الرصيد االفتتاحي التي تكون:

محولة إلى خسارة ائتمان متوقعة لمدة 12 شهرًا
محملة لبيان الدخل

مبالغ معاد تصنيفها والتي لم تعد أطراف ذات عالقة

كما في 31 ديسمبر 2020 

190,814
)5,648(

-
-
-

185,166

594,302
10,497

)194,970(
)219,015(

-
-
-
-

190,814

9,365

-
)4,406(
)987(

3,972

-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-

23,071
)383(
40,505

)1,838(
-

61,355

249,368
-

)7,986(
)219,015(

-
704

-
-

23,071

4,180

97
)1,436(
)987(

1,854

167,743
)5,265(
)40,505(

1,838
-

123,811

344,934
10,497

)186,984(
-
-

)704(
-
-

167,743

5,185

)97(
)2,970(

-

2,118

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020
التغيرات بسبب المخصصات المثبتة في الرصيد االفتتاحي التي تكون:

محولة من خسارة ائتمان متوقعة لمدة 12 شهرًا
محملة لبيان الدخل

كما في ٣1 ديسمبر 2021 

3,972

-
1,423

5,395

-

-
-

-

1,854

)120(
1,866

3,600

2,118

120
)443(

1,795

الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة قروض وسلفيات الطرف ذي العالقة

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

المشتقات  .25

يقوم البنك، ضمن سياق أعماله االعتيادي، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة. األداة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد 
مالي بين طرفين وتعتمد مدفوعاته على الحركات في سعر أداة مالية أساسية واحدة أو أكثر أو سعر مرجعي أو مؤشر. األدوات المالية 

المشتقة تتضمن العقود اآلجلة والمقايضات.  

أنواع منتجات المشتقات  1-25

عقود آجلة  أ( 
العقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. وهي عقود مصممة يتم التعامل 

فيها خارج سوق المال. لدى البنك تعرض ائتماني لألطراف المقابلة للعقود اآلجلة.

عقود خيارات  ب( 
عقود الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق، وليس االلتزام، للمشتري لشراء أو بيع قيمة محددة من األداة المالية بسعر محدد إما في 

تاريخ مستقبلي ثابت أو في أي وقت خالل فترة محددة. 

عقود مقايضة  ج( 
عقود المقايضة هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل مراحل السداد مع مرور الوقت بناًء على مبالغ اسمية محددة متعلقة بالحركات في 

مؤشر أساسي معين مثل معدل الفائدة أو سعر العملة األجنبية أو مؤشر األسهم.

وتتعلق عقود مقايضة أسعار الفائدة بعقود يختارها البنك مع مؤسسات مالية أخرى يقوم البنك بموجبه بتلقي أو دفع سعر فائدة متغير 
مقابل دفع أو استالم معدل فائدة ثابت، على التوالي. وغالبًا ما يتم إجراء مقاصة على تدفقات المدفوعات مع بعضها البعض مع قيام أحد 

األطراف بدفع الفرق إلى الطرف اآلخر.

وبموجب عقد مقايضة العمالت، يدفع البنك مبلغًا محددًا بعملة واحدة وتتلقى مبلغًا محددًا بعملة أخرى. ومعظم عقود مقايضة العمولة 
يتم تسويتها باإلجمالي.

غرض المشتقات  2-25

يعد البنك طرفًا في األدوات المشتقة في سياق تلبية احتياجات العميل. إضافة إلى ذلك، يستخدم البنك المشتقات ألغراض المتاجرة، وكجزء 
من نشاط إدارة المخاطر لديها، يستخدم البنك األدوات المشتقة ألغراض التحوط من أجل الحد من تعرضها للمخاطر الحالية والمتوقعة، 

وذلك عن طريق التحوط لبعض المعامالت والتحوط االستراتيجي مقابل التعرضات في الميزانية العمومية.  

تنطوي المشتقات عادة عند بدايتها على تبادل وعود بتحويل مقابل نقدي صغير أو عدم التحويل. ومع ذلك، فإن هذه األدوات تنطوي 
بانتظام على درجة عالية من المديونية وهي متقلبة للغاية. وقد يكون لحركة صغيرة نسبية في قيمة بند الموجودات أو المعدل أو المؤشر 

الكامن في عقد األداة المالية المشتقة أثرًا جوهريًا على ربح أو خسارة البنك.

وقد تعرضت المشتقات التي تتم خارج السوق الرئيسية البنك إلى مخاطر مرتبطة بغياب سوق الصرف الذي يتم فيه إغالق مركز مفتوح.

يتم تسجيل المشتقات بالقيمة العادلة باستخدام عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة أو األسعار المقدمة من األطراف المقابلة أو 
أساليب التقييم، وذلك باستخدام نموذج التقييم الذي تم فحصه مقابل أسعار معامالت السوق الفعلية وأفضل تقدير للبنك ألكثر معطيات 

النموذج مالئمة )إيضاح 27(.

تبين الجداول أدناه القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر والتحوط المسجلة كموجودات ومطلوبات مع قيمها 
االسمية. تمثل القيمة االسمية قيمة بند موجودات األداة المشتقة أو قيمة السعر أو المؤشر المرجعي لألداة المشتقة الذي يتم على أساسه 
قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تدل القيمة االسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعد مؤشرًا على مخاطر السوق 

وال على مخاطر االئتمان.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

المشتقات )تتمة(  .25

غرض المشتقات )تتمة(  2-25

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر  1-2-25

القيمة 
العادلة 
اإليجابية

ألف درهم

٣1 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2020
القيم االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق

12 - 3
شهرًا

ألف درهم

القيمة
االسمية

ألف درهم

القيمة 
العادلة 

السلبية
ألف درهم

5 - 1
سنوات

ألف درهم

خالل
3 أشهر

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

عقود آجلة
مقايضات أسعار الفائدة

عقود آجلة
مقايضات أسعار الفائدة

 10,600 
 5,454 

16,054

3,687
4,368

8,055

 907,270 
 -   

 907,270 

1,019,798
-

1,019,798

2,170,134
 1,082,415 

3,252,549

2,299,687
251,651

2,551,338

 )1,710(
 )5,455(

)7,165(

)33(
)4,368(

)4,401(

 504,340 
 482,415 

986,755

-
251,651

251,651

 758,524 
 -   

 758,524 

1,279,889
-

1,279,889

-
600,000

600,000

-
-

-

القيمة 
العادلة 
اإليجابية

ألف درهم

القيم االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق

12 - ٣
شهرًا

ألف درهم

القيمة
االسمية

ألف درهم

القيمة 
العادلة 
السلبية

ألف درهم

5 - 1
سنوات

ألف درهم

خالل
٣ أشهر

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

القيمة 
العادلة 
اإليجابية

ألف درهم

القيم االسمية من حيث الفترة حتى االستحقاق

12 - ٣
شهرًا

ألف درهم

القيمة
االسمية

ألف درهم

القيمة 
العادلة 
السلبية

ألف درهم

5 - 1
سنوات

ألف درهم

خالل
٣ أشهر

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة

يستخدم البنك عقود تحوط معدالت الفائدة للتحوط ضد تعرضه للتغيرات في القيم العادلة لالستثمارات ذات المعدل الثابت فيما يتعلق 
بمعدالت الفائدة المعيارية. وتتم مطابقة عقود مقايضة معدالت الفائدة بمشتريات محددة لالستثمارات.

وال يقوم البنك بالتحوط ضد مخاطر معدالت الفائدة إالّ بمقدار معدالت الفائدة المعيارية. والمعدل المعياري هو عنصر من عناصر مخاطر 
معدالت الفائدة الملحوظة في بيئات ذات صلة. ويتم تطبيق محاسبة التحوط حيثما تلبي عالقات التحوط معايير محاسبة التحوط.

عندما يطبق البنك محاسبة تحوط القيمة العادلة، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هناك توقعات بفعالية مرتفعة لألداة المشتقة المصنفة 
في كل عالقة تحوط لتعويض التغيرات في القيمة العادلة لبند التحوط باستخدام تحليل االنحدار. ويستند التقييم إلى تقييم المقاييس 

الكمية لنتائج االنحدار.

تم بيان القيمة العادلة للمقايضات في الموجودات )المطلوبات( األخرى، كما تم إدراج القيمة الدفترية لبنود التحوط ضمن بند “االستثمارات” 
في بيان المركز المالي. وقد تم إدراج أرباح القيمة العادلة من المشتقات المحتفظ بها في عالقات تحوط قيمة عادلة مؤهلة وربح وخسارة 

التحوط لبنود التحوط في الدخل التشغيلي اآلخر.

كما في 31 ديسمبر 2021، يحتفظ البنك بعقود مقايضة أسعار الفائدة التالية كأدوات تحوط في تحوطات القيمة العادلة لمخاطر الفوائد إلى 
جانب المبالغ المتعلقة ببنود التحوط.

القيمة الدفترية للبنود المحوطة مدرجة في بند »االستثمارات« في بيان المركز المالي بإجمالي قيمة اسمية تبلغ 2.110.459 ألف درهم )2020: 
2.311.164 ألف درهم(. تتكون هذه البنود المحوطة من أدوات الدين المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

٣1 ديسمبر 2021
تحوط االستثمارات

31 ديسمبر 2020
تحوط االستثمارات

-

-

 146,900

55,822

 1,989,166

2,114,107

 )109,499(

)226,186(

 1,180,635

1,099,375

-

-

 661,631   

958,910
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

المشتقات )تتمة(  .25

غرض المشتقات )تتمة(  2-25

المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )تتمة(  1-2-25

تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة )تتمة(

قام البنك بتثبيت الربح التالي والمتعلق بعدم فاعلية التحوط المحتسبة كما يلي:

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات  ٣-25

تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة من احتمالية عجز الطرف المقابل عن االلتزامات التعاقدية، وتقتصر على القيمة 
العادلة الموجبة لألدوات المالئمة للبنك. يتم إبرام ما يقارب من 89% )2020: 97%( من عقود مشتقات البنك مع مؤسسات مالية أخرى.

المطلوبات الطارئة وااللتزامات  .2٦

االلتزامات المرتبطة باالئتمان

يلتزم البنك بدفع المبالغ التعاقدية فيما يتعلق بخطابات االعتماد والضمانات بالنيابة عن العمالء عند تلبية شروط العقد الطارئة. وتمثل 
المبالغ التعاقدية مخاطر االئتمان بافتراض أن المبالغ قد تم تقديمها بالكامل والضمانات قد تمت المطالبة بكامل مبلغها بعد اإلخفاق في 
التنفيذ والضمانات والكفاالت األخرى ال قيمة لها، إالّ أن إجمالي المبلغ التعاقدي لاللتزامات ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية حيث 

أن العديد من هذه االلتزامات سوف تنتهي أو تنقضي دون تمويلها.

تمثل التزامات القروض االلتزامات التعاقدية بالحصول على القروض. وهذه االلتزامات قابلة لإللغاء وعادة ما يكون لها تواريخ صالحية محددة 
أو تشتمل على شروط إللغائها. وحيث أن االلتزامات قابلة لإللغاء ومن الممكن أن تنتهي دون سحبها وحيث أن الشروط المسبقة للسحب 

يجب الوفاء بها، فليس من الضروري أن يمثل إجمالي مبالغ العقد المتطلبات للتدفقات النقدية الصادرة المستقبلية. 

فيما يلي التزامات البنك المتعلقة باالئتمان:

إن جميع التزامات القروض غير المسحوبة الخاصة بالبنك قابلة لالسترداد وال تتم مراعاتها عند حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.

التغّير في 
القيمة

ألف درهم 

التغّير في 
القيمة

ألف درهم 

عدم الفاعلية 
المدرجة 

في الربح والخسارة
ألف درهم 

عدم الفاعلية 
المدرجة 

في الربح والخسارة
ألف درهم 

20212020

على أدوات التحوط
على بنود التحوط 

)106,916(
116,541

)105,225(
105,474

9,625
- 

249
-

مطلوبات طارئة
خطابات اعتماد

ضمانات

التزامات
التزامات قروض غير مسحوبة

278,000
2,386,034

2,664,034

2,286,975

215,578
2,527,627

2,743,205

3,098,643

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات  .2٦

تصنيف مجموع أرصدة االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل:

مرتفع
قياسي

قائمة المراقبة
متعثر

مجموع القيمة الدفترية اإلجمالية
خسائر االئتمان المتوقعة

كما في ٣1 ديسمبر 2021

مرتفع
قياسي

قائمة المراقبة
متعثر

مجموع القيمة الدفترية اإلجمالية
خسائر االئتمان المتوقعة

كما في 31 ديسمبر 2020

4,947
2,397,525

53,351
208,211

2,664,034
)87,947(

2,576,087

16,586
2,506,379

128,978
91,262

2,743,205
)112,362(

2,630,843

-
-
-

208,211

208,211
)47,033(

161,178

-
-
-

91,262

91,262
)37,397(

53,865

-
310,828
53,351

-

364,179
)31,855(

332,324

-
662,643
128,978

-

791,621
)56,710(

734,911

4,947
2,086,697

-
-

2,091,644
)9,059(

2,082,585

16,586
1,843,736

-
-

1,860,322
)18,255(

1,842,067

إجمالي القيمة الدفترية

كما في 31 ديسمبر 2020
التغيرات نتيجة للموجودات المالية المثبتة في الرصيد االفتتاحي 

والتي تم:
تحويلها إلى / )من( المرحلة 1

تحويلها إلى / )من( المرحلة 2
تحويلها إلى / )من( المرحلة 3

المنشأ / )المنتهي( خالل السنة

 كما في ٣1 ديسمبر 2021

إجمالي القيمة الدفترية

كما في 31 ديسمبر 2019
التغيرات نتيجة للموجودات المالية المثبتة في الرصيد االفتتاحي 

والتي تم:
تحويلها إلى / )من( المرحلة 1
تحويلها إلى / )من(المرحلة 2
تحويلها إلى / )من(المرحلة 3

المنشأ / )المنتهي( خالل السنة

 كما في 31 ديسمبر 2020

2,743,205

-
-
-

)79,171(

2,664,034

3,512,687

-
-
-

)769,482(

2,743,205

91,262

-
-

125,109
)8,159(

208,212

68,116

3,031
24,428

-
)4,313(

91,262

791,621

58,986
)160,523(
)125,109(

)200,797(

364,178

1,029,493

90,022
)28,077(

-
)299,817(

791,621

1,860,322

)58,986(
160,523

-
129,785

2,091,644

2,415,078

)93,053(
3,649

-
)465,352(

1,860,322

الحركة في إجمالي رصيد المطلوبات الطارئة

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات )تتمة(  .2٦

الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة المطلوبات الطارئة

إدارة المخاطر  .2٧

مقدمة

تقع المخاطر في صلب أنشطة البنك ولكنها تدار من خالل عملية متواصلة لتحديدها وقياسها ومراقبتها وفقا لسقوف المخاطر وضوابط 
أخرى. تعد عملية إدارة المخاطر عنصرا هاما في تحقيق الربحية المستمرة للبنك ويتحمل كل فرد داخل البنك المسؤولية عن المخاطر التي 

يواجهها فيما يتعلق بالمسؤوليات المنوطة به.

تتناول إدارة المخاطر جميع المخاطر، وتشمل مخاطر االئتمان والسيولة والسوق والتشغيل، كما تشمل أيضًا العمليات من مرحلة نشوء 
االنكشاف إلى الموافقة عليها والرقابة المستمرة عليها ومراجعتها وتصحيحها واإلبالغ عنها. وتغطي إدارة المخاطر أيضًا أعلى مستويات 

التنظيم وأدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة واللجان المشكلة على مستوى اإلدارة والهيئات والعمليات المتعلقة بأقسام إدارة المخاطر 
والرقابة الداخلية وااللتزام والتدقيق الداخلي.

ال تتضمن عمليات رقابة المخاطر المستقلة مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة وتكنولوجيا المعلومات، والتغيرات القطاعية.. ويتم 
مراقبة هذه العمليات من خالل التخطيط االستراتيجي لدى البنك.

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020
التغيرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصيد االفتتاحي التي تم:

تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 12 شهرًا
تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي 

والتي لم تنخفض قيمتها االئتمانية
تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي 

والتي انخفضت قيمتها االئتمانية
تحويلها من / )إلى( خسارة االئتمان المتوقعة والتي انخفضت 

قيمتها االئتمانية على القروض )إيضاح 7(
المحّمل على بيان الدخل )إيضاح 22(

كما في ٣1 ديسمبر 2021

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020
التغيرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصيد االفتتاحي التي تم:

تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 12 شهرًا
تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي 

والتي لم تنخفض قيمتها االئتمانية
تحويلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي 

والتي انخفضت قيمتها االئتمانية
تحويلها من / )إلى( خسارة االئتمان المتوقعة والتي انخفضت 

قيمتها االئتمانية على القروض )إيضاح 7(
المحّمل على بيان الدخل )إيضاح 22(

كما في 31 ديسمبر 2020

112,362

-

-

-
 

)10,960(
 )870(

100,532

91,295

-

-

-

)2,588(
23,655

112,362

37,397

-

-

 1,860 
 

)2,963(
 10,738 

47,032

31,833

-

-

2,961

2,603
-

37,397

56,710

)1,838(

7,247

 )1,860(
 

)7,997(
 )7,752(

44,510

45,462

)587(

12,254

)2,961(

)5,191(
7,733

56,710

18,255

1,838

)7,247(

-

-
)3,856(

8,990

14,000

587

)12,254(

-

-
15,922

18,255

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

هيكل إدارة المخاطر

لجان على مستوى مجلس اإلدارة

يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية المطلقة عن مراقبة المخاطر، إالّ أن هناك لجانًا فرعية تابعة لمجلس اإلدارة تعد مسؤولة عن إدارة ومراقبة 
المخاطر.

) أ(       لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة
لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن وضع استراتيجية مخاطر االئتمان ومراقبة العمليات االئتمانية بشكل عام داخل البنك 
واالحتفاظ بمحفظة متنوعة وتفادي مخاطر التركزات االئتمانية غير المرغوب فيها وتحسين الجودة العامة لموجودات المحفظة وااللتزام 

بسياسات االئتمان والتوجيهات التنظيمية.

) ب(       لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة
لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن مراقبة ومراجعة ورفع تقارير عن الترتيبات الرسمية المتعلقة بالتقارير المالية والسردية 

للبنك وعمليات الرقابة الداخلية وااللتزام والتدقيق الداخلي / الخارجي. 

) ج(       لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة

تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إعداد استراتيجية المخاطر وتنفيذ المبادئ واألطر والسياسات لتعزيز 
هيكل إدارة المخاطر لدى البنك إلى أفضل معايير الممارسات. وهذا يشمل على سبيل المثال ال الحصر ضمان توفر هياكل رقابة فعالة 

ومراقبة التعرضات الكلية للمخاطر )تشمل وال تقتصر على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل والمخاطر 
القانونية(.

) د(       لجنة مكافآت المجموعة

تعمل لجنة مكافآت المجموعة بالنيابة عن مجلس اإلدارة في كافة الشؤون المتعلقة بالحوكمة والمكافآت والترشيحات والخطط 
االستراتيجية، باستثناء تلك الصالحيات واإلجراءات الحصرية لمجلس اإلدارة على أساس األحكام القانونية أو النظام األساسي. ويناط بلجنة 

مكافآت المجموعة مسؤولية دعم مجلس اإلدارة في اإلشراف على خطة المكافآت، وذلك من أجل التأكد من أن المكافآت مالئمة ومتوافقة مع 
ثقافة البنك واألعمال طويلة االجل وقابلية تحمل المخاطر واألداء وبيئة الرقابة وأي متطلبات قانونية أو نظامية.

مجموعات اإلدارة بالبنك

تكمل بنوك / وظائف اإلدارة، التي تعد مسؤولة عن المراقبة اليومية للمخاطر، لجان مجلس اإلدارة.

) أ(       مجموعة إدارة المخاطر

تتولى مجموعة إدارة المخاطر مسؤولية تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بالمخاطر وصيانتها لضمان وجود عمليات رقابة مستقلة. وتعمل هذه 
المجموعة بصورة وثيقة مع المؤسسة التجارية لدعم أنشطتها بالتزامن مع حماية محفظة مخاطر البنك. وقد وضعت آليات حكيمة لمراقبة 

المخاطر )العمليات واألنظمة( من أجل ضمان التزام موجودات المخاطر ومحافظ الموجودات الفردية بمقاييس الشروط والسياسات المتفق 
عليها. ويراجع البنك جميع مستندات االئتمان وتقارير سياسات ومحافظ المخاطر وتقدمها إلى لجنة االئتمان ولجنة المخاطر.

) ب(       الخزينة

الخزينة مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والهيكل المالي العام، كما يعد المسؤول األول عن إدارة مخاطر التمويل والسيولة 
لدى البنك.

) ج(       التدقيق الداخلي

يقوم قسم التدقيق الداخلي بمراجعة عمليات إدارة المخاطر لدى البنك سنويًا حيث يقوم بفحص مدى كفاية اإلجراءات المطبقة والتزام 
البنك بها. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمناقشة النتائج التي توصل إليها عن كافة عمليات المراجعة مع اإلدارة ويقوم برفع تقارير عن 

النتائج والتوصيات إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

منذ عام 2019 وحتى عام 2021، أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عددًا من المعايير واللوائح المتعلقة بالعناصر المختلفة إلدارة 
المخاطر الشاملة ومكافحة غسيل األموال، كفاية رأس المال وإطار إدارة رأس المال. تشمل المعايير واللوائح، على سبيل المثال ال الحصر، 
التقارير المالية والتدقيق الخارجي والضوابط الداخلية واالمتثال والتدقيق الداخلي والمخاطر التشغيلية ومخاطر البلد ومخاطر التحويل 

ومخاطر السوق ومعدل الفائدة ومخاطر معدل العائد التي تم تفعيلها في عام 2019. يقوم البنك باتخاذ إجراءات لاللتزام بالمعايير واللوائح 
المذكورة أعاله لضمان االمتثال اعتبارًا من تاريخ التنفيذ الفعلي.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

هيكل إدارة المخاطر )تتمة(

نظم قياس المخاطر واإلبالغ عنها

يتم رصد ومراقبة المخاطر بصورة رئيسية على أساس السقوف الموضوعة من قبل البنك. تعكس هذه السقوف استراتيجية العمل والبيئة 
السوقية للبنك وكذلك مستوى الخطر الذي يكون البنك مستعد لقبوله، مع مزيد من التركيز على قطاعات معينة. وإضافة إلى ذلك، يراقب 

البنك ويقِيم قدرته العامة على تحّمل المخاطر فيما يتعلق بالتعرض الشامل للمخاطر بجميع أنواعها ونشاطاتها.

يتم فحص المعلومات التي يتم الحصول عليها من جميع األعمال ثم تتم معالجتها من أجل التحديد والتحليل والمراقبة في وقت مبكر. 
يستلم مجلس اإلدارة تقريرًا ربع سنوي شامل للمخاطر االئتمانية لتقديم كافة المعلومات الضرورية للتقييم والتقرير حيال المخاطر االئتمانية 

ذات الصلة للبنك. يتضمن التقرير التعرض الكلي لمخاطر االئتمان واالستثناءات من السقوف ومعدالت السيولة والتغيرات على محفظة 
المخاطر. وتتولى اإلدارة العليا تقييم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتمان على أساس ربع سنوي.

وعلى جميع مستويات البنك، يتم إعداد تقارير حول المخاطر ألغراض محددة ويتم توزيعها للتأكد من أن جميع قطاعات العمل لديها أحدث 
المعلومات الشاملة والضرورية.

يتم تقديم بيانات موجزة إلى الرئيس التنفيذي ولجنة مخاطر اإلدارة العامة وجميع أعضاء اإلدارة ذوي الصلة في كافة الجوانب المتعلقة 
بالمخاطر التي اختارها البنك، وذلك يشمل مدى االلتزام بالسقوف واالستثمارات الخاصة والسيولة، باإلضافة إلى أي تطورات أخرى في المخاطر.

الحد من المخاطر

يعتمد البنك بصورة فعالة على الضمانات للحد من تعرضه لمخاطر االئتمان.

يستخدم البنك كذلك في إطار إدارته الشاملة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى لمواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات في أسعار الفائدة 
والعمالت األجنبية.

تركيز المخاطر

تنشأ التركيزات في مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو 
أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة 

للتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. تشير التركيزات في المخاطر إلى تأثر أداء البنك نسبيًا بالمستجدات 
المؤثرة على قطاع اقتصادي معين أو منطقة جغرافية محددة.

وبهدف تفادي زيادة التركيز في المخاطر، تشتمل السياسات واإلجراءات الخاصة بالبنك على إرشادات محددة تهدف إلى المحافظة على تنوع 
المحفظة. تتم مراقبة وإدارة التركيزات التي يتم تحديدها وفقًا لذلك.

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة العميل أو الطرف المقابل على الوفاء بالتعهدات / االلتزامات التعاقدية مما يتسبب في تكبد البنك 
خسائر مالية. وتنشأ هذه المخاطر من اإلقراض والتمويل التجاري والخزينة واألنشطة األخرى التي يقوم بها البنك. تعتبر مخاطر االئتمان أكبر 
المخاطر التي تواجه البنك، وتتم مراقبتها بفعالية وفقًا لسياسات االئتمان التي تحدد بوضوح عملية تفويض صالحيات اإلقراض والسياسات 

واإلجراءات ذات الصلة. وتنطوي إدارة مخاطر االئتمان أيضًا على مراقبة تركيزات المخاطر حسب قطاع العمل والمنطقة الجغرافية.

وضع البنك إجراءات لمراجعة الجدارة االئتمانية للكشف المبكر عن التغيرات المحتملة في الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة، وكذلك 
المراجعة المنتظمة للضمانات. سقوف الطرف المقابل تحدد باستخدام نظام تصنيف مخاطر االئتمان الذي يحدد لكل طرف مقابل تصنيفًا 

للمخاطر. تصنيفات المخاطر خاضعة للمراجعة المنتظمة. وتسمح هذه اإلجراءات للبنك بتقييم الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر التي 
يتعرض لها وباتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر االئتمان )تتمة(

يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المركز المالي، بما في ذلك المطلوبات وااللتزامات المحتملة. يتم 
بيان الحد األقصى، قبل تأثير تخفيف المخاطر باستخدام التعزيزات االئتمانية والتسوية الرئيسية واتفاقيات الضمانات.

نظرا لتسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة فإن المبالغ المبينة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان ولكنها ال تمثل أقصى تعرض 
لمخاطر االئتمان والذي قد ينشأ في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم.

تركيزات المخاطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

يتم إدارة تركيز المخاطر من حيث العميل/الطرف المقابل، والمنطقة الجغرافية، وقطاع العمل. بلغ أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما 
يتعلق بأي عميل أو طرف مقابل كما في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 599.959 ألف درهم )2020: 560.000 ألف درهم(.

يتم تحليل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لدى البنك، بعد المخصصات وقبل األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى، 
على أساس المناطق الجغرافية التالية:

إيضاحات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
)ال يشمل النقد في الصندوق(
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

قروض وسلفيات )صافي من المخصصات(
استثمارات

موجودات أخرى*

*باستثناء المبالغ المدفوعة مقدمًا والموجودات المستحوذ عليها عند تسوية الديون 
وموجودات العقود

المجموع

خطابات اعتماد
ضمانات

التزامات قروض غير مسحوبة

المجموع

مجموع التعرض لمخاطر االئتمان

5
6
7
8
10

26
26
26

1,953,141
378,735
8,213,350
3,531,764

573,740

14,650,730

278,000
2,386,034
2,286,975

4,951,009

19,601,739

1,341,924
296,525

9,013,639
3,281,091
380,377

14,313,556

215,578
2,527,627
3,098,643

5,841,848

20,155,404

اإلمارات العربية المتحدة
دول الشرق األوسط األخرى

أوروبا
الواليات المتحدة األمريكية

باقي بلدان العالم

المجموع

12,409,370
1,215,353

64,323
75,889

885,795

14,650,730

12,999,665
965,536

80,571
18,601

249,183

14,313,556

4,908,108
20,695
15,186

-
7,020

4,951,009

5,558,102
72,207

15,009
-

196,530

5,841,848

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

موجودات
ألف درهم

موجودات
ألف درهم

مطلوبات طارئة
والتزامات

ألف درهم

مطلوبات طارئة
والتزامات

ألف درهم

20212020
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر االئتمان )تتمة(

تركيزات المخاطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان )تتمة(

فيما يلي تحليل الحد األقصى لتعرض البنك لمخاطر االئتمان )باستثناء النقد في الصندوق( بعد المخصصات وقبل األخذ باالعتبار الضمانات 
المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى حسب قطاع العمل:

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة

تشمل القروض والسلفيات التي تأخر سدادها تلك القروض والسلفيات التي تأخر سدادها حسب جدول السداد. إن تحليل أعمار القروض 
والسلفيات التي تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة هو على النحو التالي:

ال يشتمل الجدول أعاله على المبالغ غير متأخرة السداد والمرتبطة بقروض ذات دفعات متأخرة. ما يقارب نسبة 86% )2020: 88%( من القروض 
أعاله تم تقديمها إلى قطاع الشركات.

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي ذات شروط معاد التفاوض بشأنها

إن القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي ذات الشروط المعاد التفاوض بشأنها هي تلك التي تم إعادة جدولتها أو إعادة 
هيكلتها، وحيث قام البنك بتقديم تنازالت البد منها. تم تصنيف القروض المعاد جدولتها والمعاد هيكلتها ضمن المرحلة الثانیة التي تجذب 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي – والتي لم تتأثر بانخفاض قيمة االئتمان.

إجمالي المبلغ لكل صنف من الموجودات المالية داخل الميزانية العمومية التي أعيد التفاوض بشأن بنودها كما يلي:

الخدمات المالية
التجاري

التصنيع
القطاع الحكومي والعام

اإلنشاءات
الخدمات

أخرى

ناقصًا: مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

4,108,175
1,543,351
778,475

3,918,262
481,538
1,104,348
3,521,406

15,455,555 
)804,825(

14,650,730

3,210,947
1,610,936

1,185,445
3,157,288

570,042
1,926,413
4,308,030

15,969,101 
)1,655,545(

14,313,556

المجموع
ألف درهم

أكثر من
91 يومًا

ألف درهم

61 إلى 90
يومًا

ألف درهم

31 إلى 60
يومًا

ألف درهم

أقل من
30 يومًا

ألف درهم

قروض وسلفيات

31 ديسمبر 2020

قروض وسلفيات

31 ديسمبر 2021

 51,375

135,708

 125 

10,053

 710

5,166

8,144

24,215

42,396

96,274

963,2191,147,279قروض وسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

2020
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر االئتمان )تتمة(

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي ذات شروط معاد التفاوض بشأنها )تتمة(

الرصيد المستحق
ناقصًا: مخصص انخفاض القيمة

كما في ٣1 ديسمبر 2021

الرصيد المستحق
ناقصًا: مخصص انخفاض القيمة

كما في 31 ديسمبر 2020 

 963,219 
 )338,372(

 624,847 

1,147,279
)531,557(

615,722

 789,868 
 )322,715(

 467,153 

606,575
)396,246(

210,329

 131,730 
 )13,889(

 117,841 

492,762
)134,570(

358,192

 41,621 
 )1,768(

 39,853 

47,942
)741(

47,201

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

يحتفظ البنك بضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى مقابل بعض تعرضاتها االئتمانية. وتتمثل األنواع الرئيسية لهذه الضمانات التي تم الحصول 
عليها في النقد واألوراق المالية والرهونات على الممتلكات العقارية والمركبات والمنشآت واآلالت والمخزون والذمم المدينة التجارية. ويحصل 
البنك أيضا على ضمانات من الشركات األم مقابل القروض التي تقدمها إلى شركاتها التابعة والشركات األخرى التابعة للبنك. ويعتمد حجم 
ونوع الضمانات المطلوبة على تقييم المخاطر االئتمانية للطرف المقابل. يتم تطبيق مبادئ توجيهية بشأن قبول أنواع الضمانات ومؤشرات 

التقييم. وعمومًا ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل االستثمارات لغير أغراض المتاجرة والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية. 
وتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات وحسب الضرورة تطلب ضمانات إضافية وفقا لالتفاقات المعنية، وتدرس قيمة الضمان أثناء الفحص 

الدوري للتسهيالت االئتمانية ومدى كفاية مخصص انخفاض القيمة للقروض والسلفيات.

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

النوع الرئيسي للضمان المحتفظ به

قروض الرهن العقاري لألفراد
عمالء شركات

20212020

٪100
٪٦2

%100
%65

عقارات سكنية
النقد واألوراق المالية والمركبات والممتلكات 

والمعدات والممتلكات التجارية والمخزون 
والذمم المدينة التجارية 

نسبة التعرض المضمون

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المرحلة ٣
ألف درهم

المرحلة 3
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 2
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم

المرحلة 1
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر االئتمان )تتمة(

قروض الرهن العقاري لألفراد

التعرضات لمخاطر االئتمان من قروض الرهن العقاري لألفراد وفقًا لنسبة القرض إلى القيمة هي كالتالي:

يتم احتساب نسبة القرض إلى القيمة على أساس نسبة إجمالي مبلغ القرض إلى قيمة الضمان. ويستثنى من قيمة الضمان أي تعديالت يتم 
إجراؤها للحصول على الضمان أو بيعه. وتستند قيمة الضمان بالنسبة للقروض السكنية إلى قيمة الضمان عند اإلنشاء المحدث بناء على 

التغيرات في مؤشرات أسعار المنازل. 

قروض تعرضت النخفاض في القيمة

بالنسبة للقروض التي تعرضت لالنخفاض في القيمة، تستند قيمة الضمان إلى أحدث عمليات التثمين. وفيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان 
من قروض الرهن العقاري لألفراد التي تعرضت لالنخفاض في القيمة وفقًا لنسبة القرض إلى القيمة:

كما في 31 ديسمبر 2021، بلغ صافي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في القيمة والممنوحة إلى العمالء من 
األفراد )بما فيها الرهونات( 93.727 ألف درهم )2020: 201.033 ألف درهم(، كما بلغت قيمة الضمانات القابلة للتحديد المحتفظ بها مقابل تلك 

القروض والسلفيات 88.484 درهم )2020: 125.735 ألف درهم(.

عمالء شركات

كما في 31 ديسمبر 2021، بلغ صافي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في القيمة والممنوحة إلى العمالء من 
الشركات 1.044.296 ألف درهم )2020: 1.476.166 ألف درهم(، كما بلغت قيمة الضمانات القابلة للتحديد )ال سيما العقارات التجارية( المحتفظ بها 

مقابل تلك القروض والسلفيات 582.839 ألف درهم )2020: 543.608 ألف درهم(. وبالنسبة لكل قرض، فإن قيمة الضمانات المفصح عنها ال تزيد 
على القيمة االسمية للقرض المحتفظ بالضمانات مقابله.

نسبة القرض إلى القيمة

أقل من %50
%75 - 51
%90 - 76
%100 - 91

أكثر من %100

المجموع

 213,574 
 579,511 
 176,805 
 29,873 
 50,476 

1,050,239

161,956
589,199
580,176
117,327
122,863

1,571,521

نسبة القرض إلى القيمة

أقل من %50
%75 - 51

أكثر من %75

المجموع

 3,807 
 21,636 
 50,409 

75,852

18,915
12,328
93,971

125,214

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

2020
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر االئتمان )تتمة(

احتياطي انخفاض القيمة بموجب تعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي توجيهاته الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 بتاريخ 30 أبريل 2018 من خالل 
اإلشعار رقم: CBUAE/BSD/458/2018 الذي يتناول العديد من تحديات التطبيق وآثاره العملية المترتبة على البنوك التي تعتمد المعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 في دولة اإلمارات العربية المتحدة )»التوجيه«(. عماًل بالفقرة 6-4 من التوجيه، تكون التسوية بين 
المخصص العام والخاص بموجب التعميم 2010/28 الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم 9 كما يلي:

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد يواجهها البنك عند الوفاء بالتزاماته المرتبطة بالمطلوبات المالية التي 
تتم تسويتها بتسليم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى. وتنشأ مخاطر السيولة نتيجة الحتمالية عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات 

السداد عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والصعبة. وللحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بترتيب مصادر تمويل متنوعة باإلضافة 
إلى قاعدة الودائع األساسية، كما أنها طبقت سياسة إلدارة الموجودات مع األخذ بعين االعتبار عنصر السيولة ومراقبة التدفقات النقدية 

المستقبلية والسيولة بشكل يومي. وقد قام البنك بإعداد عمليات رقابة داخلية وخطط طوارئ إلدارة مخاطر السيولة. ويتضمن ذلك إجراء 
تقييم للتدفقات النقدية المتوقعة وتوفر ضمانات من الدرجة العالية يمكن استخدامها لضمان توفر تمويل إضافي عند الحاجة.

يحتفظ البنك بمحفظة موجودات متداولة ومتنوعة من المفترض أن يتم تسييلها بسهولة في حالة التوقف غير المتوقع للتدفقات النقدية. 
ويملك البنك أيضًا تسهيالت ائتمانية ملتزم بها يمكن الحصول عليها للوفاء باحتياجات السيولة لديها. إضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك 

بوديعة إلزامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تساوي 7% من الودائع الحالية و 1% من الودائع ألجل )2020 - 14% من الودائع 
الجارية و1% من الودائع ألجل. ووفقًا لسياسات البنك، يتم تقييم مركز السيولة وإدارته في ضوء مجموعة متنوعة من التصورات، مع إيالء 

العناية الواجبة لعناصر الضغط المتعلقة بالسوق بشكل عام والبنك على وجه التحديد.

الجانب األكثر أهمية هو االحتفاظ بالحدود النظامية لنسب اإلقراض إلى الموارد المستقرة والموجودات السائلة المؤهلة إلى إجمالي 
المطلوبات. ويركز البنك على أهمية الحسابات الجارية والودائع ألجل وحسابات التوفير كمصادر تمويل لقروضها إلى العمالء. ويتم مراقبة 

هذه الحسابات باستخدام نسبة اإلقراض إلى الموارد المستقرة التي تقارن القروض والسلفيات إلى العمالء كنسبة من حسابات العمالء 
الجارية األساسية وحسابات التوفير األساسية للعمالء إلى جانب القروض متوسطة األجل. تم تطبيق نسبة الموجودات السائلة المؤهلة من 

قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في سنة 2015، وقد استبدلت هذه النسبة نسبة الموجودات السائلة. وتتكون الموجودات 
السائلة المؤهلة من النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي والودائع البنكية قصيرة األجل وسندات الدين المؤهلة. وقد كانت هذه النسب 

كما في نهاية السنة كما يلي:

احتياطي انخفاض القيمة: عام
المخصصات العامة بموجب التعميم رقم 2010/28 الصادر عن المصرف المركزي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة
ناقصًا: مخصصات المرحلة 1 والمرحلة 2 بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

مخصص عام محول إلى احتياطي انخفاض القيمة

احتياطي انخفاض القيمة: فردي
المخصصات الفردية بموجب التعميم رقم 2010/28 الصادر عن المصرف المركزي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة
ناقصًا: مخصصات المرحلة 3 بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

مخصص فردي محول إلى احتياطي انخفاض القيمة

163,869
260,116

-

269,726
544,709

-

160,375
382,239

-

849,669
1,273,305

-

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

نسبة اإلقراض إلى الموارد المستقرة
نسبة الموجودات السائلة المؤهلة 

٪٨0.٧
٪1٩.1

%80.5
%16.4

20212020
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر السيولة )تتمة(

ُحددت آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ بيان المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي 
دون األخذ باالعتبار آجال االستحقاق السارية وفقًا لما تشير إليه تجربة البنك السابقة في االحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة كما في 

31 ديسمبر 2021 كما يلي:

أقل من
٣ أشهر

ألف درهم

من
٣ أشهر

إلى
٦ أشهر

ألف درهم

من
٦ أشهر

إلى
12 شهرًا

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي 
ألقل من
12 شهرًا

ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي 

ألكثر من
12 شهرًا

ألف درهم

غير
مؤرخ

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي

مبالغ مستحقة من 
بنوك أخرى

قروض وسلفيات 
)إجمالي(

استثمارات

ممتلكات ومعدات 
وأعمال رأسمالية قيد 

التنفيذ

موجودات أخرى

مخصص االنخفاض 
في قيمة القروض 

والسلفيات وفوائد 
معلقة

مجموع الموجودات

المطلوبات وأموال 
المساهمين

مبالغ مستحقة إلى 
البنوك

ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

حقوق الملكية 
للمساهمين

مجموع المطلوبات 
وحقوق الملكية 

للمساهمين

صافي عجز السيولة

2,009,565 

378,735

2,241,101

55,551

-

343,296

)804,825(

4,223,423

1,883,873

5,784,503

485,695

-

8,154,071

)3,930,648(

-

-

474,359

169,659

-

 49,781 

-

 693,799 

108,450 

2,054,972 

43,948 

-

2,207,370 

)1,513,571(

-

-

 312,727 

-

-

188,745 

-

501,472

418,665

1,699,157 

188,401 

-

2,306,223 

)1,804,751(

2,009,565 

378,735

 3,028,187 

225,210 

-

581,822 

)804,825(

 5,418,694 

 2,410,988 

9,538,632 

718,044 

-

 12,667,664 

 )7,248,970(

-

-

 2,642,872 

1,404,290 

-

 160,191 

-

 4,207,353 

-

 867,792 

 53,115 

-

920,907 

3,286,446 

-

-

 3,347,116 

1,900,019 

-

2,891 

-

 5,250,026 

-

-

 60,773 

-

 60,773 

5,189,253 

-

-

 5,989,988 

3,304,309 

-

 163,082 

-

 9,457,379 

-

 867,792 

113,888 

-

981,680 

 8,475,699 

-

-

-

 698 

 303,271 

-

-

 303,969 

-

-

 18,806 

 1,511,892 

 1,530,698 

 )1,226,729(

2,009,565 

378,735

9,018,175

 3,530,217

 303,271 

744,904

)804,825(

 15,180,042

 2,410,988 

10,406,424

 850,738

1,511,892 

15,180,042

-
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر السيولة )تتمة(

فيما يلي آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2020:

أقل من
3 أشهر

ألف درهم

من
3 أشهر

إلى
6 أشهر

ألف درهم

من
6 أشهر

إلى
12 شهرًا

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي ألقل 

من
12 شهرًا

ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي ألكثر 

من
12 شهرًا

ألف درهم

غير
مؤرخ

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي

مبالغ مستحقة من 
بنوك أخرى

قروض وسلفيات 
)إجمالي(

استثمارات

ممتلكات ومعدات 
وأعمال رأسمالية قيد 

التنفيذ

موجودات أخرى

مخصص االنخفاض 
في قيمة القروض 

والسلفيات وفوائد 
معلقة

مجموع الموجودات

المطلوبات وأموال 
المساهمين

مبالغ مستحقة إلى 
البنوك

ودائع العمالء

قروض متوسطة األجل

مطلوبات أخرى

حقوق الملكية 
للمساهمين

مجموع المطلوبات 
وحقوق الملكية 

للمساهمين

صافي عجز السيولة

1,406,322

296,525

2,601,665

91,950

-

311,556

)1,655,544(

3,052,474

866,220

7,058,238

-

579,790

-

8,504,248

)5,451,774(

-

-

424,223

188,279

-

53,719

-

666,221

-

1,882,180

-

52,789

-

1,934,969

)1,268,748(

-

-

203,881

61,303

-

35,275

-

300,459

367,250

1,890,771

-

35,055

-

2,293,076

)1,992,617(

1,406,322

296,525

3,229,769

341,532

-

400,550

)1,655,544(

4,019,154

1,233,470

10,831,189

-

667,634

-

12,732,293

)8,713,139(

-

-

2,975,821

1,508,276

-

122,597

-

4,606,694

-

415,646

-

89,104

-

504,750

4,101,944

-

-

4,463,593

1,431,280

-

-

-

5,894,873

-

-

-

141,169

-

141,169

5,753,704

-

-

7,439,414

2,939,556

-

122,597

-

10,501,567

-

415,646

-

230,273

-

645,919

9,855,648

-

-

-

638

327,790

-

-

328,428

-

-

-

16,394

1,454,543

1,470,937

)1,142,509(

1,406,322

296,525

10,669,183

3,281,726

327,790

523,147

)1,655,544(
 
14,849,149 

1,233,470

11,246,835

-

914,301

1,454,543

14,849,149

-
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر السيولة )تتمة(

تحليل المطلوبات المالية من حيث آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية

يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالية للبنك في 31 ديسمبر 2021 على أساس التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. 
ويتم التعامل مع المبالغ المسددة الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان هذا اإلشعار سوف يتم تقديمه في الحال. ومع ذلك، يتوقع البنك أن 

العديد من العمالء لن يطلبوا السداد في أقرب موعد للدفع، وال يعكس الجدول التدفقات النقدية المتوقعة وفقًا لما تشير إليه تجربة البنك 
السابقة في االحتفاظ بالودائع.

تمثل األدوات المالية المشتقة الموضحة في الجدول أعاله إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. ومع ذلك، قد تتم تسوية هذه المبالغ 
باإلجمالي أو بالصافي. ويبين الجدول التالي القيم الدفترية.

٣ إلى
12 شهرًا

ألف درهم

3 إلى
12 شهرًا

ألف درهم

٣ إلى 12
شهرًا

ألف درهم

تحت
الطلب

ألف درهم

تحت
الطلب

ألف درهم

تحت
الطلب

ألف درهم

القيمة
الدفترية

ألف درهم

القيمة
الدفترية

ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أقل من
٣ أشهر

ألف درهم

أقل من
3 أشهر

ألف درهم

أقل من ٣
أشهر

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

٣1 ديسمبر 2021

مبالغ مستحقة إلى البنوك
ودائع العمالء

مطلوبات أخرى
مشتقات مالية

مجموع المطلوبات المالية غير 
المخصومة

٣1 ديسمبر 2021

تدفقات نقدية مستلمة
تدفقات نقدية مدفوعة

الصافي

مخصومة بالمعدالت المطبقة 
بين البنوك

31 ديسمبر 2020

مبالغ مستحقة إلى البنوك
ودائع العمالء

قروض متوسطة األجل
مطلوبات أخرى
مشتقات مالية

مجموع المطلوبات المالية غير 
المخصومة

المطلوبات المالية

المطلوبات المالية

 532,157 
3,816,072 
 229,855 

37,887

4,615,971 

 5,537 
)37,887(

 )32,350(

 )32,216(

370,654
3,894,445

-
86,559

43,300

4,394,958

 5,525 
 2,821,739 

 245,436 
 -   

 3,072,700 

-
-

-

-

27,732
2,699,327

-
279,122

-

3,006,181

2,410,988
10,406,425

734,072
218,651

13,770,136

1,233,470
11,246,835

-
683,714
230,587

13,394,606

 -   
 896,046 

 -   
139,661

 1,035,707 

 57,238 
 )139,661(

)82,423(

 )81,491(

-
457,183

-
981

177,024

635,188

 1,883,125 
 2,987,649 

 258,781 
13,440

 5,142,995 

 948 
 )13,440(

 )12,492(

)12,466(

845,580
4,399,669

-
317,052
14,455

5,576,756

 -   
 -   
 -   

27,663

 
27,663 

13,713 
)27,663(

 )13,950(

)13,748(

-
-
-
-

57,389

57,389

 2,420,807 
10,521,506 
 734,072 
 218,651 

 13,895,036 

77,436
 )218,651(

 )141,215(

)139,921(

1,243,966
11,450,624

-
683,714
292,168

13,670,472
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر السيولة )تتمة(

تحليل المطلوبات المالية من حيث آجال االستحقاق التعاقدية المتبقية )تتمة(

31 ديسمبر 2020

تدفقات نقدية مستلمة
تدفقات نقدية مدفوعة

الصافي

مخصومة بالمعدالت المطبقة بين 
البنوك

يظهر الجدول التالي آجال االستحقاق التعاقدي للمطلوبات الطارئة وااللتزامات للبنك:

٣1 ديسمبر 2021

مطلوبات طارئة
التزامات

المجموع

31 ديسمبر 2020

مطلوبات طارئة
التزامات

المجموع 

348,120
-

348,120

609,801
-

609,801

-
2,286,975

2,286,975

-
3,098,643

3,098,643

265,806
-

265,806

169,648
-

169,648

2,050,108
-

2,050,108

1,963,756
-

1,963,756

-
-

-

-
-

-

2,664,034
2,286,975

4,951,009

2,743,205
3,098,643

5,841,848

ال يتوقع البنك أن يتم سحب كافة المطلوبات الطارئة أو االلتزامات، وبالتالي يتوقع أن تكون التدفقات النقدية الفعلية أقل من تلك الظاهرة 
في الجدول أعاله.

مخاطر السوق

تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. وقد وضع مجلس اإلدارة حدودًا لقيمة 
المخاطر التي يمكن قبولها. ويتم مراقبة ذلك على أساس مستمر من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك.

٣ إلى 12
شهرًا

ألف درهم

٣ إلى 12
شهرًا

ألف درهم

3 إلى 12
شهرًا

ألف درهم

تحت
الطلب

ألف درهم

تحت
الطلب

ألف درهم

تحت
الطلب

ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أقل من ٣
أشهر

ألف درهم

أقل من ٣
أشهر

ألف درهم

أقل من 3
أشهر

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

2,894
)43,300(

)40,406(

)40,326(

-
-

-

-

17,808
)177,024(

)159,216(

)158,764(

1,173
)14,455(

)13,282(

)13,250(

12,779
)57,389(

)44,610(

)44,319(

34,654
)292,168(

)257,514(

)256,659(
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغَيرات في معدالت الفائدة على الربحِية المستقبلِية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. 
ويتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتيجة لحاالت عدم التطابق أو الفروق في قيمة الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج الميزانية 
العمومية التي يحين أجلها أو ُيعاد تسعيرها في فترة معينة. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للفروق في معدالت الفائدة لفترات 

محددة. وتتم مراقبة المراكز على أساس يومي، كما يتم استخدام استراتيجيات التحوط إلبقاء هذه المراكز ضمن الحدود الموضوعة.

يتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية من خالل مراقبة الفروق في معدالت الفائدة ووضع حدود معتمدة مسبقًا لفئات إعادة 
التسعير. لجنة الموجودات والمطلوبات هي هيئة مراقبة االلتزام بهذه الحدود، ويتم مساعدتها من قبل قسم الخزينة في أنشطة 

المراقبة اليومية.

ويلخص الجدول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة بنهاية السنة. وفيما يلي ملخص مركز الفروق في أسعار الفائدة لدى البنك 
للمحافظ غير التجارية:

٣1 ديسمبر 2021

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

قروض وسلفيات
استثمارات

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 
للمساهمين

مبالغ مستحقة إلى البنوك
ودائع العمالء  

مطلوبات أخرى
حقوق الملكية للمساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
للمساهمين

ضمن الميزانية العمومية
خارج الميزانية العمومية

فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكم

-
-

668,711
138,816

-

807,527

527,115
 3,715,753

-
-

 4,242,868

 )3,435,341(
-

 2,028,358

-
-

1,438,801
1,378,485

-

2,817,286

-
 850,267

-
-

 850,267

1,967,019 
-

3,995,377

1,300,000
150,00

5,785,722
55,551

-

7,291,273

1,878,348
3,020,807

-
-

4,899,155

2,392,118
3,071,581

5,463,699

-
-

320,116
1,956,670

-

2,276,786

-
-
-
-

-

2,276,786
-

 6,272,163

709,565
228,735

-
695

744,904

1683,899

 5,525 
2,819,598

850,737
 1,511,892

 5,187,752

 )3,200,582(
 2,165,104

 5,236,685

2,009,565
378,735
8,213,350
3,530,217

744,904

14,876,771

2,410,988
10,406,425

850,737
 1,511,892

 15,180,042

-
5,236,685

-

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أقل من ٣
أشهر

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

٣ إلى 12
شهرًا

ألف درهم

غير حساس 
للفائدة

ألف درهم

القيمة
الدفترية

ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

31 ديسمبر 2020

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

قروض وسلفيات
استثمارات

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 
للمساهمين

مبالغ مستحقة إلى البنوك
ودائع العمالء  

قروض متوسطة األجل
مطلوبات أخرى

حقوق الملكية للمساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
للمساهمين

ضمن الميزانية العمومية
خارج الميزانية العمومية

فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكم

-
-

465,753
249,582

-
-

715,335

367,250
3,732,588

-
-
-

4,099,838

3,384,503(
-

687,711

-
-

1,750,293
1,508,276

-
-

3,258,569

-
397,115

-
-
-

397,115

2,861,454
-

3,549,165

850,000
-

6,157,113
91,950

-
-

7,099,063

838,488
4,554,119

-
-
-

5,392,607

1,706,456
2,365,758

4,072,214

-
-

640,480
1,431,283

-
-

2,071,763

-
-
-
-
-

-

2,071,762
-

5,620,928

556,322
296,525

-
635

327,790
523,147

1,704,419

27,732
2,563,013

-
914,301

1,454,543

4,959,589

)3,255,170(
2,299,687

4,665,445

1,406,322
296,525

9,013,639
3,281,726

327,790
523,147

14,849,149

1,233,470
11,246,835

-
914,301

1,454,543

14,849,149

-
4,665,445

-

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(

يوضح الجدول التالي مدى الحساسية للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار الفائدة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى على بيان الدخل للبنك.

إن حساسية بيان الدخل تتمثل في أثر التغيرات المفترضة في أسعار الفوائد على صافي دخل الفوائد لسنة واحدة، بناًء على الموجودات 
والمطلوبات المالية غير التجارية ذات أسعار الفائدة المتغيرة المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2021، بما في ذلك تأثير أدوات التحوط. 

تتعلق حساسية معدالت الفائدة المبينة أعاله بشكل رئيسي بالدوالر االمريكي حيث أن البنك ال يخضع لصافي تعرض جوهري للموجودات 
والمطلوبات المالية غير التجارية ذات أسعار الفائدة المتغيرة والمقومة بعمالت أخرى.  

ويتعرض البنك أيضًا إلى مخاطر القيمة العادلة الناشئة من محفظة السندات بمعدالت ثابتة غير المحوطة. ويؤدي التغير في القيمة العادلة 
لهذه السندات بنسبة +/-5% إلى تغير إيجابي/سلبي في احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية بقيمة 1.062 ألف درهم )2020: 2.256 ألف 

درهم(. 

حساسية صافي
دخل الفوائد

ألف درهم 

حساسية صافي
دخل الفوائد

ألف درهم 

التغير في 
نقاط األساس

التغير في 
نقاط األساس

20212020

الزيادة في المعدل
االنخفاض في المعدل

19,398
)19,398(

23,135
)23,135(

25+
25-

25+
25-

1 إلى 5
سنوات

ألف درهم

أقل من 3
أشهر

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم

3 إلى 12
شهرًا

ألف درهم

غير حساس 
للفائدة

ألف درهم

القيمة
الدفترية

ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(

إعادة تشكيل المقارنة المعيارية لسعر الفائدة

يجري إعادة التشكيل األساسية للمعايير الرئيسية ألسعار الفائدة على مستوى العالم الستبدال أو إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك 
بأسعار بديلة خالية من المخاطر )يشار إليها باسم “إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك”(. يتعرض البنك ألسعار الفائدة بين البنوك على 
أدواته المالية التي سيتم استبدالها أو إعادة تشكيلها كجزء من هذه المبادرة على مستوى السوق. قام البنك بإنشاء مجموعة عمل انتقال 

متعددة الوظائف ألسعار الفائدة بين البنوك )يشار إليها بـ “مجموعة عمل أسعار الفائدة بين البنوك”( إلدارة انتقاله إلى معدل فائدة بديل 
خاٍل من المخاطر.

 
يستمر البنك بالمحافظة على زخمه في تتبع تعرضه ألسعار الفائدة السائدة بين البنوك، وإعداد نظم تقنية المعلومات لديها بحيث 

تستوعب األسعار الخالية من المخاطر الواردة، وتعديل العقود / الملحقات وإحاطة الجهات التنظيمية والعمالء بالتقدم المحرز. من شأن 
تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك تعريض البنك للعديد من المخاطر التي تعمل مجموعة عمل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك 

على إدارتها ومراقبتها عن كثب.

تشتمل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر على ما يلي:

مخاطر السلوك الناشئة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق بسبب التعديالت الالزمة على العقود الحالية لتفعيل 	 
تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك؛

المخاطر المالية التي يتعرض لها البنك وعمالئه بسبب تعطل األسواق في أعقاب تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك على نحو 	 
يسفر عن خسائر مالية؛

مخاطر التسعير، بما في ذلك، مخاطر إعادة التسعير الناتجة عن النقص المحتمل في معلومات السوق في حال انخفاض السيولة في 	 
حزمة أسعار الفائدة السائدة بين البنوك وأصبحت حزمة األسعار الخالية من المخاطر غير سائلة وغير قابلة للرصد؛

مخاطر التشغيل الناتجة عن التغييرات في أنظمة وعمليات تقنية المعلومات لدى البنك، وكذلك مخاطر تعطل المدفوعات في حال 	 
عدم توفر أسعار الفائدة السائدة بين البنوك.

قام البنك بوضع إطار عمل منهجي لمراقبة التقدم المحرز في التحول من أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك إلى أسعار مرجعية جديدة من 
خالل مراجعة التعرضات والعقود بشكل منتظم. يعتبر البنك أن العقود لم تتحول إلى السعر المرجعي البديل طالما أن الفائدة بموجب 
العقد مقومة بسعر مرجعي ال يزال خاضع لتعديالت أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، حتى لو تضمن العقد بند احتياطي يتناول إيقاف 

التعامل الحالي بأسعار الفائدة السائدة لدى البنوك.

يحتفظ البنك بالمشتقات ألغراض إدارة المخاطر. يتم تخصيص المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر في عالقات التحوط. إن لعقود 
مقايضة أسعار الفائدة لها دفعات أو مقبوضات متغيرة مقومة بمختلف أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك. تخضع األدوات المشتقة لدى 
البنك للتعريفات الصادرة عن الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات ويلتزم بالبروتوكوالت والملحقات الرسمية االحتياطية حسب أسعار 

الفائدة السائدة لدى البنوك والصادرة عن الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات.

عالوة على ذلك، قام البنك بتقييم المدى الذي تنطوي فيه عالقات التحوط المتعلقة بالقيمة العادلة على عدم يقين من تعديل أسعار 
الفائدة السائدة لدى البنوك كما في تاريخ الميزانية العمومية. يستمر إدراج بنود التحوط وأدوات التحوط لدى البنك وفقا لألسعار المرجعية 

للفائدة السائدة لدى البنوك، والتي تتمثل أساسا في أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن بقيمة 6 أشهر بالدوالر األمريكي. يتم عرض 
األسعار المرجعية للفائدة السائدة لدى هذه البنوك بشكل منتظم ويتم تبادل التدفقات النقدية ألسعار الفائدة السائدة لدى البنوك مع 

األطراف المقابلة كالمعتاد.

يتمثل تعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة السائدة المخصصة في عالقات محاسبة التحوط كما في 30 سبتمبر 2021 في قيمة اسمية 
قدرها 1.989 مليون درهم. تهدف غالبية هذه التحوطات للمحافظة على االتساق مع ملف مخاطر أسعار الفائدة بشكل عام وإلدارة وتحوط 

وتخصيص مخاطر معدل الفائدة.

نجح البنك في تحقيق الجاهزية لتحويل جزء كبير من تعرضه لمخاطر أسعار الفائدة السائدة بين البنوك إلى األسعار الخالية من المخاطر، كما 
قامت بوضع خطط وعمليات وإجراءات تفصيلية لدعم تحول التعرض لمخاطر أسعار الفائدة السائدة بين البنوك قبل إيقافها. يتواصل البنك 

بإبالغ العمالء المتأثرين بالمعلومات الضرورية وبخطابات مراجعة األسعار وفقًا لألسعار الخالية من المخاطر الجديدة اعتباًرا من 1 يناير 2022.

إن تعرضات البنك ألسعار الفائدة بين البنوك على القروض والسلفيات ذات السعر المتغير وتسهيالت التمويل اإلسالمي بمبلغ 987.464 ألف 
درهم ومبلغ 83.098 ألف درهم للدوالر األمريكي واليورو على التوالي كما في 31 ديسمبر 2021.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(

إعادة تشكيل المقارنة المعيارية لسعر الفائدة )تتمة(

لدى البنك مطلوبات مشتقة بسعر متغير ومجدولة بمعدالت الفائدة بين البنوك لمدة 3 أشهر كما هو موضح في الجدول أدناه ومصنفة 
بالدوالر األمريكي واليورو، والتي سوف تكون متأثرة بانتقال أسعار الفائدة بين البنوك إلى معدالت الفائدة الخالية من المخاطر:

مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. حدد البنك سقوفا 
على المراكز من حيث العملة. وتتم مراقبة المراكز يوميا ويتم استخدام استراتيجيات التحوط لضمان بقاء المراكز ضمن الحدود الموضوعة.

بما أن سعر صرف الدرهم اإلماراتي ومعظم عمالت دول مجلس التعاون الخليجي مربوطة حاليًا بالدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر 
األمريكي ال تمثل مخاطر كبيرة للعملة.

تشير الجداول أدناه إلى العمالت التي يواجه البنك تعرضًا كبيرًا لمخاطرها كما في 31 ديسمبر 2021 على موجوداته ومطلوباته النقدية 
وتدفقاته النقدية المتوقعة. يحتسب التحليل أثر حركة سعر العملة المحتمل بشكٍل معقول مقابل الدرهم اإلماراتي، مع بقاء كافة 

المتغيرات األخرى ثابتة على بيان الدخل )بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الحساسة للتغير في سعر العملة( وحقوق 
الملكية. يعكس المبلغ السلبي في الجدول صافي االنخفاض المحتمل في بيان الدخل بينما يعكس المبلغ اإليجابي صافي الزيادة المحتملة. 

تركيز الموجودات والمطلوبات حسب العملة

القيمة اإلسمية 
)باأللف درهم(

متوسط فترة االستحقاق 
المتبقية )بالسنوات(

سعر ليبور لمدة 3 أشهر.: مقايضات أسعار الفائدة
-    دوالر أمريكي

-    يورو

اإلجمالي كما في ٣1 ديسمبر 2021 

2,247,576
41,772

2,289,348

1.٤ سنوات
٤.1 سنوات

٤.1 سنوات

التأثير على الربح
ألف درهم

التأثير على الربح
ألف درهم

التغير في سعر العملة
السعر بالنسبة المئوية

التغير في سعر العملة
السعر بالنسبة المئوية

20212020

يورو
جنيه إسترليني

العملة

1٩
)2(

)27(
2

10 +
10 +

10 +
10 +

المجموع
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

دوالر أمريكي
ألف درهم

درهم
ألف درهم

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي
االستثمارات واألدوات اإلسالمية

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
موجودات أخرى

إجمالي الموجودات

مبالغ مستحقة للبنوك
ودائع العمالء وودائع إسالمية للعمالء

مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات

صافي حقوق ملكية المساهمين

صافي المركز المالي

خارج المركز المالي

2,009,565 
378,735 
8,213,350 
3,530,217 

303,271 
744,904 

15,180,042 

2,410,988 
10,406,425 

850,727 

13,668,140

1,511,892 

11 

9,215 
 

-
21,676 

89,746 
43,830 

-
985 

156,237 

-
1,730,340 

16,217 

1,746,557

5,943 

)1,596,262( 

1,598,574 
 

-
195,212 

1,249,882 
3,485,844 

-
40,278 

4,971,216 

1,895,463 
1,248,801 

132,035

3,276,299

)23,749( 

1,718,666 

)1,721,569( 
 

2,009,565 
161,847 

6,873,722 
543 

303,271 
703,641 

10,052,589 

515,525 
7,427,284 

702,475 

8,645,284

1,529,698 

)122,393(

132,210 
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

مخاطر العمالت )تتمة(

تركيز الموجودات والمطلوبات حسب العملة )تتمة(

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي
االستثمارات واألدوات اإلسالمية

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ
موجودات أخرى

إجمالي الموجودات

مبالغ مستحقة للبنوك
ودائع العمالء وودائع إسالمية للعمالء

قروض متوسطة األجل
مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات

صافي حقوق ملكية المساهمين

صافي المركز المالي

خارج المركز المالي

1,406,322
296,525

9,013,639
3,281,726

327,790
523,147

14,849,149

1,233,470
11,246,835

-
914,301

13,394,606

1,454,546

)3(

3,688

-
43,323

6,648
49,367

-
819

100,157

14
2,125,402

-
42,286

2,167,702

5,904

)2,073,449(

2,070,380

-
239,710

855,554
3,231,817

-
37,946

4,365,027

591,788
1,617,131

-
252,129

2,461,048

)5,121(

1,909,100

)1,903,463(

1,406,322
13,492

8,151,437
542

327,790
484,382

10,383,965

641,668
7,504,302

-
619,886

8,765,856

1,453,763

164,346

)163,229(

مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل النظام أو الخطأ البشري أو الغش واالحتيال أو األحداث الخارجية. عندما تفشل 
الضوابط الرقابية في أداء وظيفتها، يمكن لمخاطر التشغيل أن تسبب ضررًا لسمعة البنك أو أن يكون لها تداعيات قانونية أو تنظيمية أو 
أن تؤدي إلى خسارة مالية. ال يتوقع البنك القضاء على جميع مخاطر التشغيل، ولكن قد يستطيع البنك إدارة هذه المخاطر من خالل آليات 

الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لها. تشمل الضوابط الرقابية الفصل الفّعال بين الواجبات، وإجراءات منح حق الوصول والتفويض 
والتسوية، وآليات تثقيف الموظفين وتقييمهم، بما في ذلك استعمال التدقيق الداخلي.

الوضع االقتصادي الحالي

استمرت التداعيات االقتصادية ألزمة كوفيد-19 بالتطور ما تسبب في تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية في سنة 2021. لذا ساهم 
المنظمون والحكومات في جميع أنحاء العالم في تدابير التحفيز المالي واالقتصادي للتخفيف من أي تأثير لفيروس كورونا. أعلن المصرف 

المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة )“CBUAE”( عن )أ( برنامج الدعم االقتصادي المستهدف و)ب( حزم تحفيز رأس المال والسيولة. شارك 
البنك في برنامج المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

المجموع
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

دوالر أمريكي
ألف درهم

درهم
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

الوضع االقتصادي الحالي )تتمة(

تماشيًا مع توجيهات مجلس المعايير المحاسبية الدولية الصادرة في 27 مارس 2020، قدم المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
توجيهًا مشتركًا في 22 أبريل 2020 ينص على االعتبارات التالية أثناء قياس خسائر االئتمان المتوقعة:

ال يعتبر تعليق السداد المؤقت للمدفوعات، أو التنازل عن انتهاك العهد في حد ذاته محفزًا للزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان في  أ ( 
البيئة الحالية، 

طوال فترة وباء كوفيد-19، وبغض النظر عن مدخالت السيناريو التي سيتم النظر فيها تدريجيًا، ال يتوقع المصرف المركزي لدولة  ب ( 
اإلمارات العربية المتحدة أي إعادة معايرة للنماذج الكلية.

يميز البنك بين الملتزمين الذين من غير المحتمل أن تتأثر مخاطر االئتمان طويلة األجل لديهم بشكل كبير بكوفيد 19 من أولئك الذين  ج ( 
قد يتأثرون بشكل دائم. يتم النظر في هذه العوامل لتحديد ما إذا كانت هناك حالة من الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان

أثر كوفيد-1٩ على خسائر االئتمان المتوقعة والزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

يتطلب إطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة. من 
أجل تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل الظروف االقتصادية المتوقعة، يستخدم البنك مجموعة من السيناريوهات االقتصادية بدرجات 

متفاوتة، وبترجيحات مناسبة، لضمان أن تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادية المحتملة. يتمتع البنك 
بحوكمة قوية لضمان مالءمة إطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 وتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة في جميع األوقات.

عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة، ُيراَعى المعلومات المتعلقة باألحداث الماضية والظروف الحالية باإلضافة إلى تنبؤ معقول 
باألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية، عند وجود دالئل على ذلك. وبسبب القيود المالزمة لعملية وضع النماذج واعتمادها بشكل 
أساسي على الخسائر السابقة، فقد التزم البنك بتنفيذ إطار عمل إلعادة تصنيف الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات المدخالت االفتراضية، 

بغرض تغطية الخسائر الحالية والمستقبلية بشكٍل كاٍف. ففي بعض الحاالت، قد ال ترصد دائًما المدخالت والنموذج المستخدم في احتساب 
الخسائر االئتمانية المتوقعة جميع خصائص المدين عند إعداد البيانات المالية. ولتجنب حدوث ذلك، يتم استخدام التعديالت النوعية أو إعادة 

التصنيف لدعم تغطية الخسائر االئتمانية المتوقعة لمختلف العمالء.

قام البنك بمراجعة التأثير المحتمل النتشار كوفيد-19على المدخالت واالفتراضات الخاصة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للمعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 في ضوء المعلومات المتوفرة. بشكل عام، ال يزال وضع كوفيد-19 متغيرًا، مما يجعل من الصعب عكس 

تأثيره بشكل موثوق في تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة. على الرغم من ذلك، وإدراكًا بأن من المتوقع أن يكون للوباء تأثير على بيئة 
االقتصاد الكلي دون أي شك معقول، فقد قام البنك بتقييم تأثير زيادة احتمالية السيناريو المتشائم وإزالة أي سيناريو تصاعدي في قياس 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي:

االحتماالت المحددة
ما قبل كوفيد-1٩

االحتماالت المحددة
بعد كوفيد-1٩

االساسي
التصاعدي

التنازلي

السيناريو

%72
%14
%14

%40
%20
%40

وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، يلزم ترحيل القروض من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 إذا، وفقط إذا، كانت تخضع للزيادة الجوهرية في 
مخاطر االئتمان منذ نشأتها. تحدث الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان عندما تكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر التخلف عن السداد. 
يواصل البنك تقييم المقترضين بحًثا عن مؤشرات أخرى على عدم احتمالية السداد، مع األخذ في االعتبار السبب الكامن وراء أي صعوبة 

مالية وما إذا كان من المحتمل أن يكون سببًا مؤقًتا نتيجة لجائحة كوفيد-19 أو على المدى الطويل. قام البنك بتقديم دعم لعمالئه 
المتأثرين من خالل برنامج تخفيف المدفوعات والذي بدأ في سنة 2020 عن طريق تأجيل الفائدة / المبلغ األساسي المستحق.

تعتبر هذه اإلعفاءات في السداد بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمعالجة القضايا المتعلقة بالتدفق النقدي للمقترض. يعتقد البنك أن إتاحة 
إعفاءات الدفع ال يؤدي تلقائًيا إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان حيث إنه من المتوقع أن يكون التأثير على أعمال العميل قصير األجل. 

بالنسبة لجميع العمالء اآلخرين، يواصل البنك النظر في شدة ومدى التأثير المحتمل لجائحة كوفيد-19 على القطاع االقتصادي والتوقعات 
المستقبلية، والتدفق النقدي والقوة المالية، ومدى المرونة والتغيير في ملف المخاطر إلى جانب السجالت السابقة في تحديد الزيادة 

الجوهرية في مخاطر االئتمان.

شارك البنك في برنامج مخطط الدعم االقتصادي المستهدف الذي أطلقه مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي من خالل تأجيل الدفعات 
المستحقة من عمالء الخدمات المصرفية للشركات وخدمات األفراد للمتضررين من جائحة كوفيد-19. يبلغ إجمالي األقساط المؤجلة من قبل 
البنك لعمالءه مبلغ 449.110 ألف درهم. وقد انتهى رسمًيا برنامج تأجيل الدفعات الخاص بمخطط الدعم االقتصادي المستهدف اعتباًرا من 31 
ديسمبر 2021 وتم حذف جميع العمالء من برنامج تأجيل الدفعات الخاص بمخطط الدعم االقتصادي المستهدف، وعاد البنك إلى التصنيفات 

العادية للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وقواعد التصنيف.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

إدارة المخاطر )تتمة(  .2٧

معلومات النظرة المستقبلية

قام البنك بتقييم مجموعة من سيناريوهات االقتصاد الكلي والترجيحات المرتبطة بها، وتحليل تأثيرها على تقديرات خسائر االئتمان 
المتوقعة لسنة 2021. وبناًء عليه، تم استخدام متغيرات االقتصاد الكلي المحدثة )راجع إيضاح 4( مع بقاء الترجيحات المرتبطة بها دون تغيير 
عن تلك المستخدمة في نهاية عام 2020. كما طبق البنك تعديالت الخسائر االئتمانية المتوقعة لعمالء التجزئة الذين يستفيدون من تأجيالت 

مخطط الدعم االقتصادي المستهدف بناًء على حالة التوظيف ومستوى تدفقات الرواتب. يواصل البنك تقييم التعرضات الجوهرية بشكٍل 
فردي بخصوص أي تحركات سلبية نتيجًة لجائحة كوفيد-19.

كما هو الحال مع أي تنبؤات اقتصادية، فإن التوقعات واحتماالت حدوثها تخضع لعدم اليقين المتأصل، وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية 
بشكل كبير عن تلك المتوقعة. تعتبر إعادة التصنيفات تقديرية وسوف يستمر البنك في إعادة تقييم أثر هذه التصنيفات بصفة منتظمة.

المبلغ المؤجل واألرصدة القائمة للعمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة

خالل سنة 2020، قام البنك بسحب مبلغ 449.110 ألف درهم من التمويل ذو التكلفة الصفرية الذي حصل عليه البنك وفقًا لمخطط الدعم 
االقتصادي المستهدف الذي أطلقه المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وقام بسداد كامل المبلغ كما في 31 ديسمبر 2021. 

كما في 31 ديسمبر 2021، لم يكن هناك تأجيالت قائمة تتعلق بمخطط الدعم االقتصادي المستهدف.

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار  .2٨

فيما يلي المبالغ الدفترية لموجودات حق االستخدام )والمدرجة ضمن “الموجودات األخرى” في اإليضاح رقم 10( ومطلوبات عقود اإليجار 
)والمدرجة ضمن “المطلوبات األخرى” في اإليضاح رقم 14( والحركات خالل السنة:

كما في 1 يناير 
ناقصًا: التزام تقاعد بند الموجودات 

ناقصًا: رسوم االستهالك 

كما في ٣1 ديسمبر 

كما في 1 يناير 
زائدًا: تراكم الفائدة

ناقصًا: الدفعات 
ناقصًا: زيادة بند المطلوبات في االلتزام / )تقاعد( 

كما في ٣1 ديسمبر 

موجودات حق االستخدام

مطلوبات عقود اإليجار

9,838
)56(

)4,896(

4,886

9,838
243

)4,336(
419

6,164

18,059
)3,699(
)4,522(

9,838

18,247
326

)4,529(
)4,206(

9,838

2021
ألف درهم

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

2020
ألف درهم
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

تحليل القطاعات  .2٩

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

يتولى بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية للعمالء من  الخدمات المصرفية للشركات  -  
الشركات والمؤسسات التجارية. يشمل هذا القطاع أيًضا األسواق المالية التي تشارك بشكل رئيسي في 

تقديم خدمات األسواق المالية والتجارة والخزينة ، باإلضافة إلى إدارة عمليات التمويل الخاصة بالبنك.

يتولى بشكل رئيسي إدارة الودائع للعمالء األفراد، وتقديم قروض للمستهلكين، وتسهيالت السحب على  الخدمات المصرفية لألفراد       -  
المكشوف، وتسهيالت بطاقات االئتمان، وتسهيالت تحويل االموال، إضافة إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية؛

تجري المعامالت ما بين القطاعات وفقًا للمعدالت الحالية في السوق على أساس تجاري بحت. وتحمل / تضاف الفوائد في قطاعات األعمال 
على أساس نسبة إجمالية ُتقارب التكلفة الهامشية لألموال.

فيما يلي معلومات القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

فيما يلي معلومات القطاعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

يعمل البنك في منطقة جغرافية واحدة فقط، وهي الشرق األوسط. وعليه، لم يتم تقديم تحاليل جغرافية للدخل التشغيلي وصافي األرباح 
وصافي الموجودات.

المجموع
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الخدمات 
المصرفية لألفراد

ألف درهم

الخدمات المصرفية 
لألفراد

ألف درهم

الخدمات المصرفية 
للشركات

ألف درهم

الخدمات المصرفية 
للشركات
ألف درهم

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمية بعد 
خصم التوزيعات إلى المودعين

دخل تشغيلي آخر
مصاريف تشغيلية

صافي خسائر انخفاض القيمة

األرباح / )الخسائر( للسنة

النفقات الرأسمالية
- الممتلكات والمعدات

31 ديسمبر 2021
موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمية بعد 
خصم التوزيعات إلى المودعين

دخل تشغيلي آخر
مصاريف تشغيلية

صافي خسائر انخفاض القيمة

الخسارة للسنة

النفقات الرأسمالية
- الممتلكات والمعدات

31 ديسمبر 2020
موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

277,811
171,823 

)243,716(
)135,727(

70,191 

12,670

15,180,042 

13,668,151 

293,409
109,454

)262,035(
)808,123(

)667,295(

27,816

14,849,149

13,394,606

74,939
17,753 

)62,397(
)39,374(

)9,079(

1,327

1,590,033 

1,800,830 

84,818
6,107

)70,079(
)105,663(

)84,817(

4,060

2,167,308

2,640,701

202,872
154,070 

)181,319(
)96,353(

79,270 

11,343

13,590,009 

11,867,321 

208,591
103,347

)191,956(
)702,460(

)582,478(

23,756

12,681,841

10,753,905
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

القيم العادلة لألدوات المالية  .٣0

تحديد القيمة العادلة وتسلسل مستويات قياس القيمة العادلة

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

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

أساليب أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة،  المستوى الثاني: 
سواء بشكٍل مباشر أو غير مباشر. 

أساليب تستخدم فيها مدخالت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات جديرة  المستوى الثالث: 
بالمالحظة في السوق.

األدوات والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

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

المستوى 
األول

ألف درهم

المستوى 
الثاني

ألف درهم

المستوى 
الثالث

ألف درهم
المجموع

ألف درهم ٣1 ديسمبر 2021

الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة

مقايضات أسعار الفائدة
عقود آجلة

مقايضة العمالت

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مدرجة

سندات دين حكومية
سندات دين أخرى

حقوق ملكية
استثمارات غير مدرجة

حقوق ملكية

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة

مقايضات أسعار الفائدة
عقود آجلة

خيارات العمالت

5,454
10,600

-

16,054

1,683,641
1,736,947

153

543

3,421,284

114,954
1,710

-

116,664

-
-
-

-

-
-
-

543

543

-
-
-

-

5,454
10,600

-

16,054

-
-
-

-

-

114,954
1,710

-

116,664

-
-
-

-

1,683,641
1,736,947

153

-

3,420,741

-
-
-

-
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  .٣0

األدوات والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة )تتمة(

المستوى 
األول

ألف درهم

المستوى 
الثاني

ألف درهم

المستوى 
الثالث

ألف درهم
المجموع

ألف درهم 31 ديسمبر 2020

الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة

مقايضات أسعار الفائدة
عقود آجلة

مقايضة العمالت

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مدرجة

سندات دين حكومية
سندات دين أخرى

حقوق ملكية
استثمارات غير مدرجة

حقوق ملكية

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة

مقايضات أسعار الفائدة
عقود آجلة

خيارات العمالت

4,368
3,687

-

8,055

1,391,137
1,889,954

92

543

3,281,726

230,554
33

-

230,587

-
-
-

-

-
-
-

543

543

-
-
-

-

4,368
3,687

-

8,055

-
-
-

-

-

230,554
33

-

230,587

-
-
-

-

1,3.91,137
1,889,954

92

-

3,281,183

-
-
-

-

مبين أدناه طرق تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم، ويشمل ذلك 
االفتراضات المقدرة من قبل البنك التي يمكن أن يستخدمها أي مشارك في السوق عند تقييم األدوات.

المشتقات  1-٣0

تتكون منتجات المشتقات المقاسة باستخدام أسلوب تقييم إلى جانب المعطيات الملحوظة في السوق بشكل رئيسي من عقود مقايضة 
أسعار الفائدة وعقود خيارات العمالت وعقود الصرف األجنبي اآلجلة. وتتضمن أكثر أساليب التقييم استخدامًا نماذج األسعار اآلجلة والمقايضة 

باستخدام حسابات القيمة. تتضمن النماذج معطيات مختلفة من بينها الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة وعقود الصرف األجنبي الفورية 
واآلجلة ومنحنيات أسعار الفائدة.

استثمارات مالية  2-٣0

تتكون االستثمارات المالية المقيمة باستخدام أسلوب التقييم أو نماذج األسعار بشكل رئيسي من أسهم غير مدرجة. يتم تقييم هذه 
الموجودات باستخدام نماذج تتضمن أحيانًا بيانات السوق القابلة للمالحظة فقط وفي أوقات أخرى تستخدم البيانات الملحوظة وغير 
الملحوظة. المدخالت غير القابلة للمالحظة للنماذج تتضمن االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فيها 

ومخاطرها واالفتراضات االقتصادية بشأن قطاع األعمال والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها.

الحركة في األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثالث  ٣-٣0

لم يكن هنالك حركات أخرى بين مستويات األدوات المالية خالل السنة )2020: ال شيء(.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  .٣0

األرباح أو الخسائر لألدوات المالية من المستوى الثالث المدرجة في الربح أو الخسارة للسنة:  ٣-٤0

لم يتم إدراج أرباح أو خسائر لألدوات المالية من المستوى الثالث في الربح أو الخسارة للسنة )2020: ال شيء درهم(.

٣0-5  التأثير على القيمة العادلة لألدوات المالية من المستوى الثالث التي تم قياسها بالقيمة العادلة 
للتغيرات في االفتراضات الرئيسية

إن التأثير على القيمة العادلة لألدوات من المستوى الثالث باستخدام افتراضات بديلة محتملة بشكل معقول حسب فئة األداة ضئيل.

األدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة  ٣-٦0

تشتمل القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة على النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمبالغ 
المستحقة من بنوك أخرى والقروض والسلفيات والموجودات األخرى )باستثناء الموجودات المشتقة( والمبالغ المستحقة للبنوك وودائع 

العمالء والمطلوبات األخرى )باستثناء المطلوبات المشتقة( التي يتم تصنيفها ضمن المستوى الثاني على أساس المعطيات الجديرة 
بالمالحظة في السوق. إن القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف جوهريًا عن قيمها الدفترية.

فيما يلي المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيم العادلة لتلك األدوات المالية التي لم يتم تسجيلها بالقيمة العادلة للبيانات 
المالية:

الموجودات التي تقارب قيمتها العادلة قيمتها الدفترية  1-٣-٦0

فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية ذات فترات االستحقاق قصيرة األجل )أقل من ثالثة أشهر(، فمن المفترض أن قيمها الدفترية 
تقارب قيمها العادلة. يتم كذلك تطبيق هذا االفتراض على الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير التي ليس لها تواريخ استحقاق محددة.

األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  2-٣-٦0

بلغت القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 111.176 ألف درهم )2020 - ال شيء(. يندرج تحديد 
القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن فئة المستوى األول حيث يتم تحديد القيمة العادلة بناًء على المدخالت التي هي عبارة عن األسعار 

المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.

كفاية رأس المال  .٣1

يدير البنك بشكل فعال هيكل رأس المال لتغطية المخاطر المتأصلة في العمل. وتتم مراقبة كفاية رأس مال البنك باستخدام، من بين 
مقاييس أخرى، القواعد والنسب الموضوعة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية )“قواعد / نسب بازل”( والتي يتبناها مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي في اإلشراف على البنك.

إدارة رأس المال

إن أهداف البنك الرئيسية من إدارة رأس المال هي ضمان التزام البنك بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة من جهات خارجية ومحافظة البنك 
على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالية صحية من أجل دعم أعمال البنك وزيادة حصص المساهمين.

يقوم البنك بإدارة قاعدة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وسمات المخاطر التي تتعرض 
لها أنشطته. ومن أجل المحافظة على قاعدة رأس المال أو تعديلها، فقد يقوم البنك بتعديل قيمة دفعات توزيعات األرباح الموزعة على 

المساهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة. لم تطرأ أي تغييرات على األهداف والسياسات والعمليات عن السنوات 
السابقة.
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كفاية رأس المال )تتمة(  .٣1

إدارة رأس المال )تتمة(

وفقًا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي الواردة في بازل 3، فإن الحد األدنى المطلوب لرأس المال بما في ذلك هامش حماية 
رأس المال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 كانت كما يلي:

كجزء من حزمة تحفيز رأس المال التي يقدمها المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في إطار برنامج الدعم االقتصادي المستهدف، 
ُيسمح للبنوك باالستفادة من احتياطي رأس المال التحوطي بنسبة 2.5% وبحد أقصى 60% اعتباًرا من 15 مارس 2021 حتى 30 يونيو 2022. عند 

االستهالك الكامل لتخفيف رأس المال هذا، ينخفض الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال إلى 11.5% )مقابل 13.0% المطبقة سابًقا( 
ولفترات إعداد التقارير التي تكون ضمن المدة المحددة. يواصل البنك التزامه بمتطلبات الحد األدنى المعدل لرأس المال وفًقا لتوجيهات 

المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

فيما يلي حسابات نسبة المخاطر للموجودات، وفقًا إلرشادات كفاية رأس المال طبقًا التفاقية بازل 2 وبازل 3 الموضوعة للقطاع المصرفي 
العالمي:

هيكل رأس المال

يوضح الجدول التالي تفاصيل الموارد الرأسمالية النظامية لدى البنك:

بند رأس المال
الحد األدنى لنسبة الشق األول من حقوق المساهمين العادية

الحد األدنى لنسبة الشق األول من رأس المال
الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال

احتياطي رأس المال التحوطي

األصلياألصلي

معدل بموجب مخطط 
الدعم االقتصادي 

المستهدف

معدل بموجب مخطط 
الدعم االقتصادي 

المستهدف

20212020

٪٧
٪٨.5
٪10.5
٪2.5

%7
%8.5
%10.5
%2.5

٪٧
٪٨.5
٪10.5

٪1.0

%7
%8.5
%10.5

%1.0

الشق األول من رأس المال
رأس المال

االحتياطي القانوني
احتياطي خاص

احتياطي عام
احتياطيات القيمة العادلة على األوراق المالية االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

الشامل األخرى
خسائر متراكمة

إعادة إضافة خسارة االئتمان المتوقعة ضمن برنامج نظام الدعم االقتصادي المستهدف
الخصم التنظيمي للمبالغ التي تتجاوز الحد األقصى للتعرضات الكبيرة

إجمالي الشق األول

الشق الثاني من رأس المال
مخصص عام مؤهل

إجمالي الشق الثاني

إجمالي رأس المال النظامي

مخاطر التعرضات المرجحة
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق

مخاطر التشغيل

إجمالي مخاطر التعرضات المرجحة

الشق األول لألسهم العادية / الشق األول والثاني من رأس المال
الشق األول لألسهم العادية / الشق األول من رأس المال 

الشق الثاني من رأس المال

إجمالي قاعدة رأس المال

2,062,550
35,943

7,019
9,311

3,445

)610,587(
-
-

1,507,681

136,558

136,558

1,644,239

10,924,600
996,951

2,835

11,924,386

1,507,681
136,558

1,644,239

2,062,550
28,924

-
9,311

9,224

)667,257(
73,639

)45,496(

1,470,895

133,649

133,649

1,604,544

10,691,945
1,055,571

1,295

11,748,811

1,470,895
133,649

1,604,544

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم
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2021
 ٪

2020نسبة رأس المال
٪

إجمالي نسبة كفاية رأس المال
نسبة رأس المال الشق األول من حقوق المساهمين العادية

نسبة الشق األول من رأس المال

٪1٣.٨
٪12.٦
٪12.٦

%13.7
%12.6
%12.6

كفاية رأس المال )تتمة(  .٣1

هيكل رأس المال )تتمة(

فيما يلي نسبة كفاية رأس المال وفقًا لنظام معيار كفاية رأس المال - بازل 3:

المساهمات االجتماعية  .٣2

بلغت المساهمات االجتماعية )بما في ذلك التبرعات واألعمال الخيرية( إلى مختلف المستفيدين خالل السنة مبلغ 264 ألف درهم )2020: 755 
ألف درهم(.

الزكاة  .٣٣
 

إن النظام األساسي للبنك ال يشترط على البنك دفع الزكاة بالنيابة عن مساهميه. وبالتالي، يكون توزيع الزكاة مسؤولية مساهمي البنك.

اإلجراءات القانونية  .٣٤

المنازعات القضائية هي أمر شائع في القطاع المصرفي بسبب طبيعة العمل المنجز. يوجد لدى البنك ضوابط وسياسات مناسبة إلدارة 
المطالبات القانونية. بمجرد الحصول على االستشارات المهنية وتقدير مبلغ الخسارة بشكل معقول، يقوم البنك بإجراء تعديالت لحساب أي 

آثار ضارة قد تطرأ على وضعه المالي بسبب المطالبات. استنادًا إلى المعلومات المتاحة، من غير المتوقع أن ينشأ أي تأثير سلبي جوهري على 
المركز المالي للبنك من المطالبات القانونية كما في 31 ديسمبر 2021 بخالف ما تم تخصيصه بالفعل، وبالتالي ال يلزم تكوين أي مخصصات 

إضافية ألي مطالبات في هذه البيانات المالية.

أرقام المقارنة  .٣5

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما أمكن، حتى تتوافق مع العرض المتبع والسياسات المحاسبية المتبعة في هذه البيانات المالية.
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تقارير الدعامة ٣ وفق متطلبات CBUAE المراجعة: 

قابلية توصيف الجدول الجدولالقسم
التطبيق

رقم 
الصفحة

نظرة شاملة حول 
إدارة المخاطر، واألصول 

المرجحة للمخاطر 
)RWA(

KM1 118نعمالمقاييس المفتاحية

OVA نعممقاربة إدارة المخاطر للمصرف

OV1119نعمنظرة شاملة لألصول المرجحة للمخاطر

الروابط القائمة بين 
الكشوفات المالية 

واالنكشافات التنظيمية

LI1 الفوارق بين المحاسبة والمجاالت التنظيمية للدمج، وإقران تصنيفات البيانات المالية
121نعممع تصنيفات المخاطر التنظيمية

LI2 المصادر الرئيسية للفوارق الحاصلة بين مبالغ األنكشاف التنظيمي والقيم الدفترية
122نعمالواردة في البيانات المالية

LIA 122نعمتفسير الفوارق الحاصلة بين المحاسبة ومبالغ األنكشاف التنظيمي

تعديالت التقييم 
االحترازي

PV1 تعديالت التقييم االحترازي

مكونات رأس المال

CC1123نعممكونات رأس المال  التنظيمي

CC2126نعممطابقة رأس المال التنظيمي مع الميزانية العمومية

CCA نعمالمزايا الرئيسية ألدوات رأس المال التنظيمي

احتياطي التقلبات 
الدورية

CCyB1 التوزع الجغرافي لالنكشاف االئتماني المستخدم في احتياطي مواجهة التقلبات
الالدورية

معدل الرافعة المالية
LR1 مقارنة ملخصة لألصول المحاسبية مقابل مقياس انكشاف الرفع المالي )معيار كانون

128نعمالثاني 2014(

LR2)2014 129نعمنموذج االنكشاف المشترك لمعدل الرافعة المالية )معيار كانون الثاني

مخاطر السيولة

LIQA 130نعمإدارة مخاطر السيولة

LIQ1 132نعممعدل تغطية السيولة

LIQ2 133نعممعدل صافي التمويل المستقر

ELAR 135نعممعدل األصول السائلة المؤهلة

ASRR 135نعممعدل السلف للموارد المستقرة

خطر االئتمان

CRA136نعممعلومات نوعية عامة حول مختطر االئتمان

CR1 138نعمالجودة االئتمانية لألصل

CR2138نعمالتغييرات في أسهم القروض المتعثرة واألوراق المالية المدينة

CRB138نعمانكشافات أخرى ذات صلة  بالجودة االئتمانية لألصول

CRC143نعممعلومات الجودة حول تخفيف مخاطر االئتمان

CR3147نعمتقنيات تخفيف مخاطر االئتمان – نظرة شاملة

CRD انكشافات الجودة على استخدام المصرف للتصنيفات االئتمانية الخارجية بموجب
144نعمالنهج الموّحد لخطر االئتمان

CR4 النهج الموّحد – االنكشاف المترتب على الخطر االئتماني وتأثيرات تخفيف خطر االئتمان
)CRM(147نعم

CR5148نعمالنهج الموّحد – االنكشافات حسب أنوع األصول وأرجحية المخاطر

111 البنك العربي المتحد التقرير السنوي 2021



اتفاقية بازل 3 - الركيزة رقم 3 - اإلفصاحات

قابلية توصيف الجدول الجدولالقسم
التطبيق

رقم 
الصفحة

المخاطر االئتمانية 
)CCR( للطرف المقابل

CCRACCR إفصاح الجودة المتعلق بـ  

CCR1وفق المقاربة CCR 150نعمتحليل

CCR3وفق المحفظة التنظيمية وأرجحية المخاطر CCR 150نعمالنهج الموّحد - انكشافات

CCR5CCR 151نعممكونات الضمانةْ  النكشاف

CCR6الانكشافات المشتقات االئتمانية

CCR8 الاالنكشافات لألطراف المقابلة المركزية

التوريق

SECAانكشافات الجودة ذات الصلة بانكشافات األوراق المالية

ال

SEC1انكشافات األوراق المالية في دفتر المصرف

SEC2انكشافات األوراق المالية في دفتر المداولة

SEC3 - انكشاف أوراق التوريق في دفتر المصرف ومتطلبات رأس المال التنظيمي المرافقة
المصرف بصفته ُمنشئ أو راٍع

SEC4 انكشاف أوراق التوريق في دفتر التداول ومتطلبات رأس المال المترافقة - المصرف
بصفته  مستثمر

مخاطر السوق
MRAلة بمخاطر السوق 152نعمالمتطلبات العامة النكشافات الجودة ذات الصِّ

MR1154نعممخاطر السوق بموجب النهج الموحد

مخاطر سعر الفائدة في 
دفتر المصرف

IRRBBAIRRBB 154نعمأهداف وسياسات إدارة مخاطر

IRRBB1IRRBB 154نعممعلومات الجودة حول

155نعماالنكشافات الكمية للمخاطر التشغيليةOR1مخاطر التشغيل

سياسة سعر الفائدة 
التعويضية

REMA156نعمسياسة المكافآت

160نعمالمكافآت الممنوحة خالل السنة المالية 

REM2160نعممدفوعات خاصة

REM3161 نعممكافآت مؤجلة
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المقدمة   .1

يوفر هذا التقرير إفصاحات “الدعامة 3” للبنك العربي المتحد ش.م.ع. )شركة مساهمة عامة(، والمشار إليه في هذه الوثيقة بـ “UAB” أو 
“المصرف”. تشتمل اإلفصاحات المذكورة المعلومات الكمية والنوعية على السواء وذلك بالتوافق مع متطلبات المصرف المركزي لإلمارات 

 .)CBUAE( العربية المتحدة

يتألف إطار “بازل 3” لكفاية رأس المال، الذي وضعته لجنة “بازل” للرقابة المصرفية )BCBS(، من دعائم ثالث. توفر “الدعامة 1” إطاًرا لقياس 
المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال بالنسبة للمخاطر االئتمانية، مخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية التي تواجهها المصارف. تسمح 

“الدعامة 2” للمصارف وهيئات الرقابة تكوين نظرة شاملة حول ما إذا كان يتوجب على المصرف االحتفاظ برأس مال إضافي لتغطية األنواع 
الثالث من المخاطر التي تفّندها “الدعامة 1” و/أو تغطية مخاطر أخرى. تشترط “الدعامة 3” على المصارف نشر سلسلة من اإلفصاحات تتناول، 

بشكل رئيسي المخاطر، رأس المال، معدالت الرفع المالي، السيولة والمكافآت )*التعويضات*؟؟(.

يتم احتساب متطلبات أس المال باستخدام إطار “بازل 3” الصادر عن لجنة “بازل” للرقابة المصرفية )لجنة بازل( بعد تطبيق التعديالت التي 
أشار بها CBUAE، ضمن التقديرات المحلية. يتمحور إطار “بازل 3” حول دعائم ثالث؛ “الدعامة 1” هي المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال، 

و”الدعامة 2” هي عملية المراجعة الرقابية وتكملها “الدعامة 3” انضباط السوق.

تم إعداد هذا التقرير وفق التوجيهات المعززة لمتطلبات إفصاحات “الدعامة 3” التي أصدرها CBUAE في تشرين الثاني 2020، والتي 
تعتبر سارية المفعول للسنة المنتهية بتاريخ 31 كانون األول 2021. تركز إفصاحات “الدعامة 3” المعززة على التدابير التنظيمية المطلوبة 

بموجب “الدعامة 1” إلطار بازل لقياس المخاطر االئتمانية، مخاطر السوق ، والمخاطر التشغيلية؛ وما يترتب عليها من أصول مرجحة للمخاطر 
ومتطلبات كفاية رأس المال. وفي بعض الحاالت، تتطلب “الدعامة 3” أيًضا اإلفصاح عن إيضاحات تكميلية بهدف تعزيز الفهم األعمق للمخاطر 

الكامنة.

أصدر CBUAE نظام كفاية رأس المال – “بازل 3”، والذي أصبح سارًيا بدًءا من 1 شباط 2017 حيث يطرح المتطلبات الدنيا للمالءة على 
مستويات ثالث؛ وهي بالتحديد رأس المال األساسي لحقوق الملكية العادية  CET1 ورأس المال األساسي األضافي ومجموع رأس المال. أما 

الهوامش االحتياطية التي تمت إضافتها )احتياطي حماية رأس المال  واحتياطي مواجهة تقلبات الدورات االقتصادية - على أن ال يتجاوز الحد 
األقصى لكل احتياطي 2.5%( فهي تتجاوز الحد األدنى لـ CET1 بنسبة 7% من رأس المال المستثمر.

في تشرين الثاني 2020، أصدر CBUAE معايير وتوجيهات منقحة تتعلق بكفاية رأس المال في اإلمارات العربية المتحدة. ويتضمن اإلصدار 
الجديد لـ”المعايير” المزيد من “التوجيهات” حزل مواضيع المخاطر االئتمانية، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

وفي ما يلي التعديالت التي شهدتها المعايير المنقحة والتي تم تبنيها إما قبل أو خالل العام 2021:

معيار عرض رأس المال وفق المستوى  •
معيار أدوات رأس المال وفق المستوى  •

)ICCAP( معيار “الدعامة 2”: عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  •
المخاطر االئتمانية، مخاطر السوق ، والمخاطر التشغيلية  •

استثمار حقوق الملكية في الصناديق المالية، توريق القروض، مخاطر الطرف المقابل االئتمانية، معدل الرافعة المالية.  •

عالوًة على ذلك، فإن تعديل قيمة االئتمان CVA، في ما يتعلق بـ “الدعامة 1” و”الدعامة 3” على السواء، سيصبح نافًذا بدًءا من 30 حزيران 2022. 
يشترط CBUAE أن تركز “الدعامة 2 - عملية المراجعة الرقابية” على كل عملية تقييم داخلية لكفاية رأس لمال ICAAP باإلضافة إلى 

حسابات كفاية رأس المال الخاصة بـ”الدعامة 1”. على أن تشمل عملية التقييم الداخلية المذكورة نظرة مستقبلية ترتكز إلى المخاطروالتي 
تشمل، على سبيل الذكر ال الحصر، مخاطر االئتمان، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

تهدف “الدعامة 3- انضباط السوق” تكملة المتطلبات الدنيا لكفاية رأس المال )الدعامة 1( و عملية المراجعة الرقابية )الدعامة 2(. يدعم 
CBUAE االنضباط المعزز لسوق من خالل تطوير مجموعة من متطلبات اإلفصاح تسمح للمشاركين في السوق بتقييم معلومات مفتاحية 

في مجال التطبيق، كفاية رأس المال، مخاطراألنكشاف، عملية تقييم المخاطر وبالتالي كفاية رأس المال الخاصة بالمصرف.

تشكل إفصاحات “الدعامة 3” المنقحة، والتي ترتكز إلى إطاٍر مشترك، وسائل فاعلة لتزويد السوق بالمعلومات المطلوبة حول المخاطر التي 
يواجهها المصرف، كما توفر إطارعمل إفصاحي مفهوم واضح يعزز الشفافية ويحسن قابلية المقارنة واالتساق.

وامتثاالً لمعايير وتوجيهات “بازل 3” الصادرة عن CBUAE، تشتمل هذه اإلفصاحات معلومات كمية ونوعية حول أهداف وسياسات المصرف 
ذات الصلة بإدارة المخاطر، عملية تقييم المخاطر وكفاية رأس المال.

لقد تمت مراجعة إفصاحات “الدعامة 3” لعام 2021 من ِقبل اإلدارة والمدققين الداخليين والخارجيين بشكل مناسب.
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حول المصرف    .2

تم تأسيس البنك العربي المتحد  ش.م.ع. )المصرف( عام 1975 كشركة مساهمة خاصة في إمارة الشارقة. تم تحويل الشكل القانوني 
للمصرف إلى شركة مساهمة عامة عام 1982، بموجب مرسوم صادر عن حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة، وتم تسجيلها كشركة 

مساهمة عامة بموجب قانون الشركات التجارية رقم )8( للعام 1984 )وفق ما تم تعديله(. يقع المكتب المسجل للمصرف في إمارة الشارقة، 
اإلمارات العربية المتحدة. عنوان المكتب المسجل هو: الصندوق البريدي 25022، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.

يضطلع المصرف باألعمال التجارية المصرفية من خالل مكاتبه وفروعه المتواجدة في اإلمارات العربية المتحدة. كما  يضطلع بكافة العمليات 
المصرفية اإلسالمية عبر النوافذ المصرفية اإلسالمية المتوافرة في فروع محددة.

ليس لدى المصرف أي شركات فرعية أو تابعة له من أي نوع كان وبالتالي فال حاجة إلجراءات الدمج.

نظرة شاملة حول إدارة المخاطر، المقاييس االحترازية المفتاحية واألصول المرجحة للمخاطر   .٣
)RWA(

تكمن المخاطر في كافة نشاطات المصرف لكن يتم إدارتها عبر عملية متكاملة، تقوم على إجراءات التحديد والقياس والمراقبة المستمرة، 
وتخضع لقيود المخاطرة وغيرها من أدوات الضبط. تعتبرعملية إدارة المخاطر هذه بالغة األهمية بالنسبة الستمرارية ربحية المصرف وُيعتبر 

كل فرد في المصرف مسؤوالً تجاه االنكشاف على المخاطر، كل وفق المسؤوليات المنوطة به.

تغطي إدارة المخاطر كافة المخاطر بما في ذلك االئتمانية، السوق، والتشغيلية، والعمليات ذات الصلة بما سبق ذكره، بدًءا من النشأة حتى 
المصادقة واألعمال المستمرة من حيث الضبط، المراجعة، الصيانة ورفع التقارير. كما تغطي التنظيم على المستوى األعلى للمؤسسة، األدوار 

والمسؤوليات امنوطة بمجلس اإلدارة واللجان على مستوى اإلدارة، والسلطات والعمليات ذات الصلة بإدارة المخاطر، مهام الضبط الداخلي، 
االمتثال ووظائف التدقيق الداخلي. 

ال تشتمل عملية الضبط مخاطر األعمال األخرى مثل التغيرات البيئية، التقنية والصناعية. تتم مراقبة العوامل اآلنفة الذكر من ِقبل عملية 
التخطيط االستراتيجي للمصرف.

هيكلية إدارة المخاطر 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

إن مجلس اإلدارة هو السلطة العليا المسؤولة عن تحديد وضبط المخاطر؛ ومع ذلك، ثمة لجان فرعية منفصلة منبثقة عن المجلس مسؤولة 
عن إدارة وإدارة المخاطر.

)أ (   لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

يترتب على لجنة االئتمان المنبثقة عن المجلس )BCC( مسؤولية وضع استراتيجية مخاطر االئتمان ومراقبة كافة مراحل عملية االئتمان 
ضمن المصرف، وذلك بهدف الحفاظ على محفظة متنوعة، تجنًبا لتركزات المخاطر غير المرغوب بها، تعزيز جودة األصول الخاصة بالمحفظة، 

واالمتثال مع »سياسة االئتمان« والتوجيهات التنظيمية.

)ب (   لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

تترتب على لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس )BAC( مهام المراقبة والمراجعة وأن ترفع إلى المجلس التقارير ذات الصلة بالترتيبات 
الرسمية المتصلة بإعداد تقاريرالمصرف المالية والسردية،  أدوات الضبط الداخلية، االمتثال وعمليات التدقيق الداخلية/الخارجية.
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)ج(   لجنة المخاطر المنبثقة عن المصرف  

تترتب على لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس المسؤولية الكاملة في تطوير استراتيجية المخاطر وتنفيذ المبادئ، األطروالسياسات 
الكفيلة بتعزيز إطار إدارة المخاطر الخاص بالمصرف وفق الممارسات والمعايير المثلى. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر ال الحصر، ضمان 

هيكليات الضبط الفاعلة ومراقبة كافة االنكشافات ذات الصلة بالمخاطر من أي نوع كانت )بما في ذلك، على سبيل الذكر ال الحصر، االئتمانية، 
السوق، والسيولة، التشغيلية منها والقانونية(.

من جهته، يتولى مجلس إدارة المصرف )BOD(، وعبر لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس )BRC(، تحديد رغبة المخاطرة الخاصة بالمصرف.

)د(   لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

تنوب لجنة الحوكمة والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة )GRC( عن المجلس نفسه بشأن جميع المسائل ذات الصلة بإدارة الحوكمة 
واألجور والترشيح والخطط االستراتيجية، باستثناء تلك الصالحيات والممارسات التي تقتصر حصًرا على مجلس اإلدارة وفق األحكام القانونية 

أو النظام األساسي للمصرف. يترتب على GRC مسؤولية  دعم المجلس في اإلشراف على مخطط األجور، من أجل ضمان أن األجور المحددة 
تتناسب وتتماشى مع ثقافة المصرف، األعمال التجارية الطويلة المدى والرغبة في المخاطرة، األداء ومراقبة البيئة وكذلك مع القوانين 

والمتطلبات التنظيمية من أي نوع كانت. 

مجموعات اإلدارة 

تم استكمال اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بالمصارف/الوظائف اإلدارية التي تترتب عليها مسؤولية المراقبة اليومية للمخاطر.

)أ (   مجموعة إدارة المخاطر

تتولى »مجموة إدارة المخاطر« مسؤولية تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة بالمخاطر والحفاظ عليها بهدف ضمان عملية ضبط مستقلة. وهي 
تعمل بشكل وثيق مع الجهاز التجاري لدعم نشاطاتهم وفق الحماية الكاملة لمحفطة المخاطر الخاصة بالمصرف. كما يترتب عليها وضع 

آلية رشيدة لمراقبة وضبط المخاطر )العمليات واألنظمة( لضمان امتثال أصول التي تتسم بالمخاطر بشكل فردي والمحفظات مع الشروط 
المتفق عليها وبارامترات السياسة المحددة. كما تقوم بمراجعة وتقديم كافة الوثائق االئتمانية، التقارير ذات الصلة بسياسة المخاطر وإدارة 

 .BRCو BCC المحفظة، على أن ترفع التقارير اآلنفة الذكر إلى

)ب (   السوق المالية

»السوق المالية« هي المجموعة المسؤولة عن إدارة أصول والتزامات المصرف والميزانية العمومية للمصرف وكل ما يتعلق بها. وتعتبر 
مسؤولة بشكل خاص عن إدارة وتمويل مخاطر السيولة للمصرف.

)ج(   التدقيق الداخلي 

يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر في كافة أقسام المصرف سنوًيا من ِقبل وظيفة التدقيق الداخلي التي تتفحص مدى مالءمة إجراءات 
مثل هذه العمليات وامتثال المصرف لها. تناقش مجموعة التدقيق الداخلي نتائج كافة التقييمات مع اإلدارة وترفع التقاريرحول استنتاجاتها 

وتوصياتها إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس.

منذ العام 2019، أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عددا من المعايير والتشريعات حول العناصر المتنوعة ذات الصلة بإدارة 
المخاطر ككل، غسل األموال، كفاية رأس المال وإطار إدارة رأس المال. وتشمل هذه المعايير والتشريعات، على سبيل الذكر ال الحصر، اإلبالغ 

المالي، التدقيق الداخلي، أدوات وإجراءات الضبط الداخلي، االمتثال والتدقيق الداخلي، التشغيل، مخاطر الدولة والتحويل***، مخاطر السوق 
وسعر الفائدة وخطر معدل العائد الذي لحقه أي تأثيرعام 2019. لقد اتخذ المصرف التدابير الالزمة لضمان التقيد التام بالمعايير والقوانين 

اآلنفة الذكر لضمان االمتثال وذلك بدًءا من تاريخ سريان فعالية التنفيذ.
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إدارة المخاطر وأنظمة رفع التقارير 

يرتكز إنجاز مهام مراقبة وضبط المخاطر بشكل رئيسي على القيود التي تم تحديدها من ِقبل المصرف. وهي تعكس استراتيجية األعمال 
والبيئة السوقية للمصرف على حد سواء إلى جانب مستوى المخاطرالذي يرغب المصرف في قبولها، مع المزيد من التركيز على قطاعات 

محددة. عالوًة على ذلك، َيعمد المصرف إلى مراقبة وقياس قدرته اإلجمالية في تحمل المخاطر وفق حجم االنكشاف الشامل للمخاطر بجميع 
أنواع ونشاطات هذه المخاطر.

يتم فحص المعلومات المجّمعة من كافة قطاعات األعمال ومعالجتها بهدف إنجازمهام التحديد، التحليل والمراقبة في مرحلة مبكرة. 
يستلم مجلس اإلدارة تقريرًا ربع سنوي شامل للمخاطر االئتمانية اولذي تم تصميمه وفق نمط يستعرض كافة المعلومات الضرورية للتقييم 

واالستنتاج حيال المخاطر االئتمانية ذات الصلة بالمصرف. يتضمن التقرير االنكشاف االئتماني الشامل، االستثناءات من السقوف ومعدالت 
السيولة وتغيرات محفظة المخاطر. وتتولى اإلدارة العليا تقييم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتمان على أساس ربع سنوي.

وعلى جميع مستويات المصرف، يتم إعداد تقارير مخاطر مصممة خصيًصا لتلبية ألهداف التي يتوخاها المصر،  ويتم  تحضيرها وتوزيعها 
للتأكد من أن جميع أقسام العمل تستطيع الولوج إلى المعلومات الشاملة، الضرورية والمحّدثة. 

يتم تقديم بيانات موجزة إلى الرئيس التنفيذي، لجنة المخاطر وجميع أعضاء اإلدارة ذوي الصلة في كافة الجوانب المتعلقة بالمخاطر التي 
اتخذها المصرف، وذلك يشمل استخدام القيود، االستثمارات في الملكية والسيولة، باإلضافة إلى أي تطورات أخرى في المخاطر من أي نوع 

كانت.

تخفيف المخاطر 

يستخدم المصرف الضمانات بشكل ناشط للحد من مخاطره االئتمانية 

عالوًة على ذلك، وكجزء من إدارته للمخاطر، يستخدم المصرف المشتقات وأدوات أخرى إلدارة االنكشافات الناتجة عن تغير أسعار الفائدة 
والعمالت األجنبية.

تركز المخاطر 

تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند انخراط عدد من األطرف المقابلة في نشاطات تنتمي ألعمال متشابهة، نشاطات في المنطقة الجغرافية 
نفسها، أو نشاطات ذات مزايا اقتصادية متشابهة، األمر الذي يجعل قدراتهم للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية خاضعة لتغييرات متماثلة في 

ظروف متماثلة، سواء كانت هذه الظروف اقتصادية، سياسية أو غير ذلك. تركزات مخاطر االئتمان هي مؤشر حساسية أداء المصرف تجاه 
التطورات التي تؤثر على قطاع محدد أو منطقة جغرافية محددة.

وبهدف تجنب تركزات المخاطر، تشتمل السياسات واإلجراءات التي يعتمدها المصرف توجيهات خاصة تتمحور حول اإلبقاء على محفظة 
متنوعة. كما يتم ضبط تركزات المخاطر التي يتم تحديدها وإدارتها وفًقا لذلك.

قسم إدارة مخاطر المؤسسات 

يستمر البنك العربي المتحد في مساعيه الحثيثة في تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والتأكيد على أن المنهج نفسه هو الذي يتم ترسيخه 
على صعيد المؤسسات على نطاق واسع. ووفق هذا الهدف المحدد، قررت اإلدارة إعداد قسم خاص بإدارة مخاطر المؤسسات لضمان تبني 

المصرف سياسات إدارة المخاطر المثلى في هذا اإلطار مدعمة بالضرورات الالزمة من حيث البنى التحتية ذات الصلة بالمخاطر.

ُيعتبر قسم إدارة مخاطر المؤسسات التابع إلدارة المخاطر وظيفة مستقلة ُتعنى بالمخاطر، وترفع تقاريرها بشكل مباشر إلى رئيس موظفي 
المخاطر )CRO(. ترتب على هذا القسم إدارة: 

1.  السوق،

2.  مخاطر السيولة،

3.  تحليالت المخاطر و

4.  التبليغ حول المخاطر
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لطالما كانت األولوية هي تعزيز وظيفة إدارة مخاطر المؤسات وفق تركيز جوهري على ما يلي:

تنفيذ إطار سديد وراسخ للمخاطر بما في ذلك السياسات واإلجراءات.   •

التأكيد على االمتثال المستمر مع المعايير التنظيمية والممارسات المثلى.   •

تطوير ومراقبة إطار راسخ وُمقّيم للرغبة في المخاطر. إن إطار الرغبة في المخاطر هو وثيقة شاملة تغطي كافة المخاطر المادية التي   •
يتم رفع تقرير بها إلى لجنة المخاطر واإلدارة العليا بصفة دورية.

يقيس المصرف ويدير مخاطر السوق والسيولة باستخدام بارامترات المخاطر المختلفة باإلضافة إلى توليفة من القيود المتنوعة.   •

تنقيح وتعزيز إطار اختبار الضغط بما يتوافق وتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المركزي و»بازل«.  •

التأكد من امتثال المصرف المستمر مع توجيهات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS9 االئتمانية ذات الصلة، بما في ذلك التدقيق   •
المستمر والحازم لنماذج المصرف الداخلية.

إنشاء وظيفة أمن المعلومات بما يتوافق مع مهمة واستراتيجية المصرف ومتابعة الجهود في مجال تعزيز وحماية المعلومات،   •
العمليات واالنظمة.

.CBUAE إنشاء وحدة الضبط الداخلي السؤولة عن تنفيذ إطار الضبط الداخلي المحدد بما يتوافق مع توجيهات  •

مقاربة UAB للدعامة 1  2-2

المقاربةمخاطر "الدعامة 1"

مخاطر االئتمان

يعتمد المصرف النهج الموّحد في احتساب متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر االئتمان. يسمح هذه النهج 
باستخدام التصنيفات الخارجية الصادرة عن وكاالت التصنيف االئتماني المعّينة حيثما تتوافر وذلك بهدف تحديد األرجحية 

المناسبة للمخاطر. يتم تحديد أرجحية المخاطر من خالل نوع األصل والتصنيف الخارجي للطرف المقابل. يندرج ضمن صافي 
االنكشاف االنكشافات خارج الميزانية العمومية بعد تطبيق معامل التحويل االئتماني )CCF( ومعامل تخفيف مخاطر 

.)CRM( االئتمان

يعتمد المصرف النهج الموّحد في احتساب متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطرالسوق. مخاطر السوق

يعتمد المصرف نهج المؤشر األساسي في احتساب متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطرالتشغيل. مخاطر التشغيل
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٣1 كانون األول / المقاييس المفتاحيةالرقم
ديسمبر 2021

1 )CET1(  1 1.507.681حقوق الملكية العادية - المستوى

1.507.681النموذج المحاسبي الخاص بــ ECL الكامل القيد )المالحظة 1( 1 أ

1.507.681المستوى 21

1.507.681النموذج المحاسبي الخاص بــ ECL الكامل القيد المستوى 1 2 أ

1.644.239إجمالي رأس المال3

1.644.239إجمالي رأس المال للنموذج المحاسبي الخاص بـ ECL  الكامل القيد** ال 3Fully loaded أ

11.924.386إجمالي األصول المرجحة للمخاطر6

12.64%معدل حقوق الملكية العادية - المستوى 1 )%(5

12.64%النموذج المحاسبي الخاص بــ ECL الكامل القيد  CET1 )%(5 أ

12.٦٤٪معدل المستوى 1 ٪٦

12.64%النموذج المحاسبي الخاص بــ ECL الكامل القيد المستوى 1 )%(6 أ

13.79%إجمالي معدل رأس المال )%( 7

13.79%إجمالي معدل رأس المال النموذج المحاسبي الخاص بـ ECL الكامل القيد )%(7 أ

2.50%متطلبات احتياطي حماية رأس المال )2.5% من 2019( )%(8

0.00%متطلبات احتياطي التقلبات الدورية )%(9

10 )%( D-SIB 0.00%متطلبات إضافية للمصارف المؤثرة على النظام المحلي

2.50%إجمالي متطلبات احتياطي المصرف الخاص بـ CET1 )الصف 8 + الصف 9 + الصف 10(11

CET1%3.29 المتوافر بعد استيفاء المتطلبات الدنيا لرأس مال المصرف )%(12

17.138.289القياس اإلجمالي لمعدل الرافعة المالية 13

٨.٧٩٪معدل الرافعة المالية )٪( )الصف 2/الصف 1٣(1٤

8.79%معدل الر افعة المالية للنموذج المحاسبي لــ ECL الكامل القيد )%( )الصف2أ/الصف13(14 أ

8.79%الرافعة المالية )%( )باستثناء تأثيرأي إعفاء مؤقت قابل للتطبيق الحتياطيات المصرف المركزي(14 ب

15HQLA 3.077.935إجمالي األصول السائلة العالية الجودة

3.216.771إجمالي صافي التدفقات النقدية 16

1٧ )٪( LCR ٩5.٦٨٪معدل

7.582.284إجمالي التمويل المستقر المتوافر 18

8.838.073إجملي التمويل المستقر المطلوب 19

20)٪( NSFR ٨5.٧٩٪إجمالي معدل

21HQLA 2.588.923إجمالي

13.573.003إجمالي  االلتزامات22

2٣)٪( )ELAR( 1٩.0٧٪معدل األصول السائلة المؤهلة

10.962.743إجمالي التمويل المستقر المتوافر24

8.843.830إجمالي  السلف25

٨0.٦٧٪السلف لمعدل الموارد المستقلة )٪( 2٦

المالحظة 1: تعني عبارة “الكامل القيد” أن رأس المال التنظيمي للمصرف قد تمت مقارنته بوضع لم يتم فيه تطبيق الترتيبات االنتقالية. أصدر CBUAE الترتيبات االنتقالية وفق التعميم 
رقم 2020/04 “التشريعات ذات الصلة بشروط المحاسبة ومتطلبات كفاية رأس المال - الترتيبات االنتقالية”. لم يعتمد مصرف UAB الترتيبات االنتقالية.

KM1:   المقاييس المفتاحية الخاصة بالمصرف  

تم تضمين الجدول التالي المقاييس المفتاحية التنظيمية االحترازية ذات الصلة برأس المال التنظيمي، معدل الرافعة ومعايير السيولة:
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OVI:   نظرة شاملة حول األصول المرجحة للمخاطر 

يوفر الجدول التالي نظرة شاملة لمجموع األصول المرجحة للمخاطر )RWA( حيث يتم تشكيل المخرج لكسرمتطلبات كفاية رأس المال 
المرتكزة إلى المخاطر. يتم عرض تجزئات إضافية لألصول المرجحة للمخاطر في أقسام فرعية الحقة.

*متطلبات رأس المال الدنيا التي تم تطبيقها هي %10.5.

ألف درهم إماراتي

متطلبات رأس 
المال الدنيا*

٣1 كانون األول 2021

متطلبات رأس 
المال الدنيا*

٣1 كانون األول 2021

10,838,7491,138,069مخاطر االئتمان )باستثناء مخاطر ائتمان الطرف المقابل(1

2)SA( 10,838,7491,138,069من بينها: النهج الموّحد

3)F-IRB( من بينها: نهج التصنيفات االئتمانية الداخلية األساسية--

--نهج اإلشراف التنظيمي وفق فترات زمنية محددة4

5 )A-IRB( من بينها: التصنيفات االئتمانية الداخلية المتقدمة--

6)CCR( 85,8529,014المخاطر االئتمانية للطرف المقابل

85,8529,014من بينها: النهج الموّحد للمخاطر االئتمانية للطرف المقابل 7

8)IMM( من بينها: طريقة النموذج الداخلي--

--من بينها: مخاطر ائتمانية أخرى للطرف المقابل9

10)CVA( تعديل تقييم االئتمان--

--مراكز حقوق الملكية وفق نهج أرجحية المخاطر البسيطة11

12 look-through استثمارات حقوق الملكية في الصناديق  - نهج--

13mandate-based استثمارات حقوق الملكية في الصناديق  - نهج يرتكز إلى التفاوض--

14Fall-back  استثمارات حقوق الملكية في الصناديق  - نهج--

--تسوية المخاطر 15

--إنكشافات التوريق في دفتر المصرف 16

من بينها: مقاربة التقييم الداخلي لمخاطر االئتمان  الخاصة بالتوريق )التصنيفات االئتمانية 17
)SEC-IRBA( )*الداخلية األساسية--

18)SEC-ERBA( من بينها: مقاربة ترتكز للتصنيف الخارجي للتوريق--

19)SEC-SA( من بينها: النهج الموّحد للتوريق--

2,835298خطر السوق 20

21 )SA( 2,835298من بينها: النهج الموّحد

22)IMA( من بينها: نهج النموذج الداخلي--

996,951104,680خطر التشغيل 23

--مبالغ دون العتبة لالقتطاع )عرضة ألرجحية المخاطر بنسبة %250 (24

--تعديالت الحد األدنى 25

11,924,3861,252,061المجموع )1+٦+12+11+10+1٣+15+1٤+20+1٦+2٣(2٦
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الروابط القائمة بين الكشوفات المالية واالنكشافات التنظيمية  .٤

الفروقات األساسية بين إفصاحات “الدعامة ٣” واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية المدققة  1-٤

مراجعة المخاطر كما وردت في البيانات الموضوع
إفصاحات »الدعامة ٣«المالية السنوية المدققة الموّحدة 

أسس 
للمتطلبات

تم إعداد الكشوفات المالية السنوية المدققة الخاصة 
بالمصرف وفق متطلبات المعايير الدولية لإلبالغ المالي 
IFRS والقانون الفدرالي لإلمارات العربية المتحدة الرقم 

2 تاريخ 2015.

توفر افصاحات “الدعامة 3” الخاصة بالمصرف تفاصيل حول المخاطر من وجهة نظر 
تنظيمية وفق ما تنص عليه متطلبات “النهج المعياري لمتطلبات بازل 3”، والتي 

تم تتنفيذها في اإلمارات العربية المتحدة من خالل معايير/توجيهات المصرف 
المركزي لإلمارات لعربية المتحدة الصادرة بتاريخ تشرين الثاني 2020.

تم تحديد عرض رأس المال وفق متطلبات “بازل 3”، والتي تم تتنفيذها في اإلمارات 
العربية المتحدة من خالل معايير/توجيهات المصرف المركزي لإلمارات لعربية 

المتحدة الصادرة بتاريخ تشرين الثاني 2020.

أسس التحضير

تم إعداد إفصاحات المخاطر االئتمانية الكمية الواردة في 
.IFRS قسم إدارة المخاطر االئتمانية باالرتكاز إلى

تم تحليل القروض والسلف وفق صافي االضمحالل 
)**باستثناء قيمة االضمحالل؟؟(، أما الفوائد الهامشية 

واالنكشافات خارج الميزانية العمومية فقد تم احتسابها 
وفق مستويات االنكشاف القصوى.

تم عرض إفصاحات مخاطر السوق باعتماد منهجية 
القيمة المعرضة للمخاطر VaR وتحليل حساسية الدفاتر 

التجارية وغير التجارية.

توفر تفاصيل  من وجهة نظر تنظيمية حول مخاطر كل من االئتمان، السوق 
والتشغيل. ترتكز حسابات رأس المال واإلفصاحات إلى النهج الموحد الذي يوصي به 

المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة.

تم تحليل القروض والسلف على مستوى الحسابات اإلجمالية، أما االنكشافات خارج 
الميزانية العمومية فقد تم اإلفصاح عنها وفق مستويات ما بعد معامل تحويل 

.CCF االئتمان

ترتكز إفصاحات مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية إلى رأس المال المطلوب.
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LI1:   الفوارق بين المحاسبة والنطاقات التنظيمية للتوحيد وإقران تصنيفات البيانات المالية مع تصنيفات 
المخاطر التنظيمية 

ألف درهم إماراتي

القيم 
الدفترية كما 
تم تدوينها 
في البينات 

المالية 
المنشورة

القيم 
الدفترية وفق 
نطاق الدمج 

)*توحيد( 
التنظيمي

الِقيم الدفترية للبنود:

خاضع إلطار 
مخاطر 
االئتمان

خاضع إلطار 
مخاطر 
االئتمان 
للطرف 
المقابل

خاضع إلطار 
التوريق

خاضع إلطار 
مخاطر السوق

غير خاضعة 
لمتطلبات 
رأس المال 
أو خاضعة 

لالقتطاع من 
رأس المال

الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة 

المركزي 
2,009,5652,009,5652,009,565----

مبالغ مستحقة من مصارف 
----378,735378,735378,735أخرى

القروض والسلف 
ومستحقات ومقبوضات 

مالية إسالمية
8,213,3508,213,3508,213,350----

----3,530,2173,530,2173,530,217استثمارات وأدوات إسالمية

ممتلكات ومعدات وأعمال 
----303,271303,271303,271رأس مالية قيد التنفيذ

----744,904744,904744,904موجودات أخرى

----15,1٨0,0٤215,1٨0,0٤215,1٨0,0٤2مجموع األصول

المطلوبات

-----2,410,9882,410,988مبالغ مستحقة للمصارف

ودائع العمالء وودائع العمالء 
-----10,406,42510,406,425اإلسالميين

-----850,737850,737مطلوبات أخرى 

-----1٣,٦٦٨,1501٣,٦٦٨,150مجموع المطلوبات

حقوق الملكية للمساهمين 

-----2,062,5502,062,550رأس المال المساهم 

-----59,92959,929احتياطيات أخرى 

-----)610,587()610,587(خسائر متراكمة 

إجمالي حقوق الملكية 
-----1,511,٨٩21,511,٨٩2للمساهمين 

مجموع المطلوبات 
وحقوق الملكية 

للمساهمين
15,1٨0,0٤215,1٨0,0٤2-----
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LI2:   المصادر الرئيسية للفوارق الحاصلة بين كميات األنكشاف التنظيمي والقيم الدفترية الواردة في 
البيانات المالية 

تقييم الفائد المشروعة LIA: المصادر الرئيسية للفوارق الحاصلة بين مبالغ األنكشاف التنظيمي والقيم الدفترية الواردة 
في البيانات المالية

يتوجب على المصرف تفسير منشأ الفوارق الهامة من أي نوع كانت بين المبالغ الواردة في العامود “أ” وتلك الواردة في   .1
.LI1 العامود “ب” في

ليس لمصرف UAB أي شركة تابعة وبالتالي ما من فوارق.

يتوجب على المصرف تفسير منشأ الفوارق الهامة من أي نوع كانت بين القيم الدفترية والمبالغ التي تم اعتبارها   .2
.LI2 لألهداف التنظيمية المبّينة في

تنشأ هذه الفوارق ألن األرصدة تظهر في الوحدات المحسابية الموحدة وفق صافي المخصصات ، في حين أنها تظهر في الوحدات التنظيمية 
المندمجة وفق القيمة اإلجمالية. عالوًة على ذلك، تم تضمين المحفظة غير الممولة ضمن االنكشاف التنظيمي بعد تطبيق معامل تحويل 

.)CRM( االئتمان ومن َثم تم تعديله وفق تخفيف مخاطر االئتمان

تماشًيا مع تطبيق التوجيهات ذات الصلة بالتقييم الحكيم، يتوجب على المصارف توصيف األنظمة والضوابط بهدف   .٣
تأكيد اعتمادية وحصافة تقديرات القيم. 

منهجيات التقييم، بما في ذلك شرح إلى أي مدى تم اعتماد منهجيات السوق – ألى – السوق أو السوق-إلى-النموذج.  -

توصيف عملية التحقق من السعر المستقل.  -

اإلجراءات ذات الصلة بتعديالت او احتياطيات التقييم )بما في ذلك توصيف العملية والمنهجية  المتبعة في تقييم   -
مركز التداول حسب نوع األداة(

عند تاريخ اإلبالغ يكون لدى المصرف نوعين من األصول المادية التي تستوجب التقييم اليومي. 1( األوراق المالية الثابتة الدخل 2( األداة المالية 
المشتقة )IRS(. وهاتين األداتين تستندان إلى سعر السوق.

في ما يتعلق باألوراق المالية الثابتة الدخل، يعتمد UAB السعر المتوفر على طرفية بلومبرغ. واألسعار اآلنفة الذكر هي يومية ويتشارك بها 
كل من مكتب الخزانة الوسيط ومكتب الخزانة الخلفي. االسعارالمعتمدة لألوراق المالية هي أسعار السوق MTM على أساس يومي.

باإلضافة إلى ذلك، فإن محفظة المشتقات المالية الكاملة تعتمد أيًضا سعر السوق لكن على أساس شهري. ويستخدم UAB طرفية 
بلومبرغ الستخراج سعر األداة لحظة إعدد التقرير.

التغييرات الحاصلة في سعر السوق تنعكس في بيانات الربح والخسارة التابعة للمصرف. أما تغييرات MTM الحاصلة في األوراق المالية ذات 
.OCI الدخل الثابت فيتم ترحيلها إلى احتياطات القيمة العادلة من خالل

يتوجب على المصارف التي لديها شركات تأمين تابعة اإلفصاح عن:  .٤

غير قابلة للتطبيق

النهج التنظيمي المعتمدة من قبل CBUAE بالنسبة لمدخالت التأمين وذات الصلة بتحديد مراكز كفاية رأس المال   .5
المبّلغ عنها

غير قابلة للتطبيق

ألف درهم إماراتي

المجموع

بنود خاضعة لـ:

إطار خطر 
إطار التوريقاالئتمان 

إطار خطر 
االئتمان لألطراف 

المقابلة
إطار خطر 

السوق

إجمالي مبالغ الموجودات بموجب النطاق التنظيمي 
)LI1 15,180,04215,180,042للتوحيد )وفق---

مبالغ خارج الميزانية العمومية المعترف بها )الملحوظة( 
في االنكشاف التنظيمي )بعد CCF( بما في ذلك القبوالت 

المصرفية 
4,951,0092,009,242---

---20,114,18020,114,180إجمالي االنكشافات قبل تخفيف خطر االئتمان

---958,445958,445تخفيف مخاطر االئتمان )باستثناء الكفاالت(

---19,155,73519,155,735إجمالي االنكشافات التنظيمية المتوقفة عن السداد
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تعديالت التقييم االحترازي  .5

)PVA( تعديالت التقييم االحترازي  :PV1

غير قابلة للتطبيق

مكونات رأس المال   .٦

ألف درهم إماراتيCCI:  مكونات رأس المال

المبالغحصة رأس المال من األسهم العادية وفق المستوى 1: األدوات واالحتياطيات

أسهم رأس المال عادية مؤهلة يتم إصدارها بشكل مباشر )الموازية للشركات غير المساهمة( باإلضافة إلى فائض األسهم 1
2,062,550ذات الصلة

-610,587األرباح المحتجزة2

55,718مداخيل شاملة أخرى متراكمة )واالحتياطيات األخرى(3

رأس المال الذي يتم إصداره بشكل مباشر والخاضع لإللغاء التدريجي من حقوق الملكية العادية - المستوى CET1 1 )قابل 4
0للتطبيق بالنسبة للشركات غير المساهمة فقط(

5)CET1 0أسهم رأس المال العادية التي تم إصدارا من قبل أطراف ثالثة )المبالغ المسموح بها بموجب

1,507,681حقوق الملكية العادية لرأس مال "المستوى 1" قبل التعديالت التنظيمية6

التعديالت التنظيمية لحقوق الملكية العادية لرأس مال "المستوى 1" 

0تعديالت التقييم االحترازية7

0السمعة التجارية )صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة(8

0الموجودات األخرى غير الملموسة بما في ذلك حقوق خدمة الرهن )صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة(9

األصول الضريبة المؤجلة التي تعتمد على الربحية المستقبلية، باستثناء تلك الناتجة عن الفروقات المؤقتة )صافي االلتزامات 10
0الضريبية ذات الصلة(

0احتياطي تحوطات التدفق النقدي11

0مكاسب التوريق عند البيع12

0األرباح والخسائر الناتجة عن تغيرات في المخاطر االئتمانية المملوكة المترتبة على المطلوبات وفق القيمة العادلة13

0صافي أصول صندوق المعاشات التعاقدية ذات االستحقاقات المحددة14

0االستثمارات في األسهم المملوكة )في حال لم يتم طرحه من رأس المال المدفوع المصرح به في الميزانية العامة (15

16 ،AT1 ورأس مال المستوى 1" اإلضافي ،CET1 "1 المساهمات المتقاطعة التبادلية لحقوق الملكية العادية "المستوى
0و"المستوى 2"

استثمارات في رأس مال كيانات مصرفية، مالية أو تأمينية خارج نطاق الدمج التنظيمي، وحيث ال تتجاوز ملكية المصرف %10 17
0من رأسمال األسهم المصدرة )مبلغ يتجاوز العتبة المقررة %10(

استثمارات هامة في األسهم العادية لكيانات مصرفية، مالية أو تأمينية خارج نطاق التوحيد التنظيمي )مبلغ يتجاوز العتبة 18
0المحددة %10(

0أصول ضريبة مؤجلة ناتجة عن الفروقات المؤقتة )مبلغ يتجاوز العتبة المحددة أي 10%، صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة(19

0مبلغ يتجاوز العتبة المحددة 20%15

0من بينها: استثمارات كبيرة في األسهم العادية المالية 21

0من بينها: األصول الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة22

23CBUAE 0تعديالت تنظيمية خاصة بـ

0إجمالي التعديالت التنظيمية لحقوق الملكية العادية "المستوى 1"2٤

1,507,681رأس مال حقوق الملكية العادية "المستوى 1"25
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ألف درهم إماراتيCCI:  مكونات رأس المال )تابع(

المبالغ

رأس مال المستوى 1 اإلضافي: األدوات  

0أدوات تأهيلية لرأس المال اإلضافي المستوى 1 تم إصدارها بشكل مباشر إضافة إلى فائض األسهم ذو الصلة26

0من بينها: مصنفة كحقوق ملكية بموجب معايير محاسبية قابة للتطبيق27

0من بينها: مصنفة كمطلوبات بموجب معايير محاسبية قابة للتطبيق28

0أدوات رأس المال التي يتم إصدارها بشكل مباشر والخاضعة لإللغاء التدريجي من راس مال - المستوى 1 اإلضافي29

أدوات إضافية لرأس مال المستوى 1 اإلضافي )وأدوات حقوق لملكية العادية غير المضمنة في الصف 5( التي يتم إصدارها من 30
0قبل مؤسسات تابعة للمصرف وتحتفظ بها أطراف ثالثة )المبالغ المسموح بها في رأس مال المستوى 1 اإلضافي(

0من بينها: أدوات يتم إصدارها من ِقبل مؤسسات تابعة للمصرف والخاضعة لإللغاء التدريجي31

0رأس مال المستوى 1 اإلضافي قبل التعديالت التنظيمية32

رأس مال المستوى 1 اإلضافي: التعديالت التمظيمية 

0استثمارات في أدوات رأس مال المستوى 1 اإلضافي المملوكة33

0استثمارات في رأس مال كيانات مصرفية، مالية أو تأمينية خارج نطاق التوحيد التنظيمي 34

0استثمارات كبيرة  في االسهم العادية لكيانات مصرفية، مالية أو تأمينية خارج نطاق التوحيد التنظيمي35

36 CBUAE 0تعديالت تنظيمية خاصة بـ

0إجمالي التعديالت التنظيمية لرأس مال "المستوى 1" اإلضافي37

0رأس مال المستوى 1 اإلضافي38

رأس مال المستوى 1 )رأس مال المستوى T1( 1( = حقوق الملكية العادية المستوى 1 )CET1( + رأس مال 39
))AT1( 1,507,681المستوى 1 اإلضافي

رأس مال المستوى 2: األدوات والمخصصات 

0أدوات تأهيلية لرأس مال المستوى 2 تم إصدارها بشكل مباشرإضافة إلى فائض األسهم ذو الصلة40

0أدوات رأس المال التي يتم إصدارها بشكل مباشر والخاضعة لإللغاء التدريجي من راس مال - المستوى 412

42
أدوات رأس مال المستوى 2 )وأدوات حقوق الملكية العادية المستوى 1 ورأس مال المستوى 1 اإلضافي غير المضمنة في الصف 

5 أو الصف 30( التي يتم إصدارها من قبل مؤسسات تابعة للمصرف وتحتفظ بها أطراف ثالثة )المبالغ المسموح بها في 
مجموعة  رأس مال المستوى 2(

0

0من بينها:األدوات التي يتم إصدارها من ِقبل مؤسسات تابعة للمصرف والخاضعة لإللغاء التدريجي43

136,558المخصصات44

136,558رأس مال المستوى الثاني قبل التعديالت التنظيمية45

رأس مال المستوى الثاني: التعديالت التنظيمية 

0استثمارات في األدوات الرأسمالية المستوى 1 اإلضافي المملوكة46

استثمارات في رأس مال كيانات مصرفية، مالية أو تأمينية خارج نطاق التوحيد التنظيمي، وحيث ال تتجاوز ملكية المصرف %10 47
0من رأسمال األسهم العادية المصدرة )مبالغ تتجاوز 10% من العتبة المحددة(

استثمارات كبيرة في رأس مال كيانات مصرفية، مالية أو تأمينية خارج نطاق التوحيد التنظيمي )صافي المراكز القصيرة 48
0المؤهلة(

49CBUAE 0التعديالت التنظيمية الخاصة بـ

0إجمالي التعديالت التنظيمية لرأس مال "المستوى 2"50

51)T2( "2 136,558رأس مال "المستوى

إجمالي رأس المال التنظيمي )إجمالي رأس المال التنظيمي )TC( = المستوى 1 )T1( + رأس مال المستوى 2 52
))T2(1,644,239

11,924,386إجمالي األصول المرجحة للمخاطر53
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ألف درهم إماراتيCCI:  مكونات رأس المال )تابع(

المبالغ

معدالت واحتياطيات رأس المال 

12.٦٤٪حقوق الملكية العادية المستوى 1 )كنسبة من األصول المرجحة للمخاطر(5٤

12.٦٤٪المستوى 1 )كنسبة من األصول المرجحة للمخاطر(55

1٣.٧٩٪إجمالي رأس المال )كنسبة من األصول المرجحة للمخاطر(5٦

5٧
متطلبات محددة الحتياطي المؤسسة )احتياطي حماية رأس المال )CCB( باإلضافة إلى متطلبات احتياطي 

مواجهة التقلبات الدورية إضافة إلى متطلبات الطاقة األكبر الستيعاب الخسائر، ُيعّبر عنها كنسبة من 
األصول المرجحة للمخاطر. 

٪2.50

2.50٪من بينها: متطلبات احتياطي حماية رأس المال5٨

0.00٪من بينها: متطلبات احتياطي مواجهة التقلبات الدورية الخاصة المصرف5٩

٦0)SIB  0.00٪من بينها: متطلبات الطاقة األكبر الستيعاب الخسائر )مثال: المصارف المؤثرة على النظام المحلي

رأس مال حقوق الملكية العادية "المستوى 1" )كنسبة من األصول المرجحة للمخاطر( المتوافر بعد استيفاء ٦1
٣.2٩٪المتطلبات الدنيا لرأس مال المصرف.

 )CCB بما في ذلك احتياطي حماية رأس المال( CBUAE 1٣٪المتطلبات الدنيا لرأس المال وفق

7%المعدل األدنى لرأس مال حقوق الملكية العادية "المستوى 1"62

8.5%المعدل األدنى لرأس مال "المستوى 1"63

10.5%إجمالي المعدل األدنى لرأس المال64

المبالغ الواجب استقطاعها والتي هي دون العتبة )قبل ترجيح المخاطر( 

االستثمارات البسيطة في رأس المال الطاقة وغيرها من التزامات الكلية الستيعاب الخسائر TLAC  للكيانات المالية األخرى65

-استثمارات كبيرة في االسهم العادية للكيانات المالية66

-حقوق خدمة الرهن )صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة(67

-أصول الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة )صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة(68

سقف سعر الفائدة القابل للتطبيق عند تضمينها في مخصصات رأس مال المستوى الثاني 

المخصصات المؤهلة لتضمينها في رأس مال المستوى الثاني بالنسبة لإلنكشافات الخاضعة للنهج الموحد )قبل تطبيق 69
178.866سقف سعر الفائدة(

136.558سقف سعر الفائدة عند تضمين المخصصات في رأس مال المستوى الثاني بموجب النهج الموّحد 70

المخصصات المؤهلة لتضمينها في رأس مال المستوى 2 ذات الصلة باإلنكشافات الخاضعة لنهج التصنيف الداخلي )قبل 71
تطبيق سقف سعر الفائدة(

السقف المعتمد لتضمين مخصصات رأس مال المستوى 2 بموجب نهج التصنيف الداخلي72

األدوات الرأسمالية الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي )قابلة للتطبيق فقط في الفترة الممتدة من 1 كانون  
الثاني )يناير( 201٨ حتى 1 كانون الثاني 2022.

-سعر سقف الفائدة الحالي ألدوات حقوق الملكية العادية المستوى 1 الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي73

المبالغ المستثناة من حقوق الملكية العادية المستوى 1 نتيجة سعر سقف الفائدة )الزيادة على سعر سقف الفائدة بعد 74
-االستردادات واستحقاقات الديون

-سعر سقف الفائدة الحالي على أدوات رأس مال المستوى 1 الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي75

-المبالغ المستثناة من رأس مال المستوى 1 نتيجة سعر سقف الفائدة )الزيادة بعد االستردادات واستحقاقات الديون(76

-السقف الحالي ألدوات رأس مال المستوى 1 الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي77

-المبالغ المستثناة من رأس مال المستوى 2 نتيجة سعر سقف الفائدة )الزيادة  بعد  االستردادات واستحقاقات الديون(78

125 البنك العربي المتحد التقرير السنوي 2021



اتفاقية بازل 3 - الركيزة رقم 3 - اإلفصاحات

CC2:  مطابقة رأس المال التنظيمي مع الميزانية العمومية

الميزانية 
العمومية كما 
تم نشرها في 
البيانات المالية

ضمن النطاق 
التنظيمي 

للتوحيد
المرجع

2021-12-٣12021-12-٣1

األصول

2,009,5652,009,565النقد واألرصدة لدى المصارف المركزية

--بنود قيد التحصيل من مصارف أخرى

--أصول محفظة المتاجرة

109,629109,629أصول مالية تم تعيينها وفق قيم عادلة

16,05416,054أدوات مالية مشتقة

378,735378,735قروض وسلف للمصارف

8,213,3508,213,350قروض وسلف للعمالء

--إتفاقيات إعادة الشراء العكسي وغيرها من نشاطات اإلقراض المضمون 

االستثمارات المالية المتوافرة للبيع )بما في ذلك القيم العادلة من خالل قائمة الدخل 
)FVOCI 3,420,5883,420,588الشامل

--األصول الحالية واألصول الضريبة المؤجلة

728,850728,850المدفوعات المسبقة، المداخيل المتراكمة وغيرها من األصول

--االستثمارات في المشاريع المشتركة

--السمعة التجارية وغيرها من األصول غير الملموسة

)أ(--من بينها: السمعة التجارية

)MSRs ب(--من بيها: األصول غير الملموسة )باستثناء حقوق خدمة الرهن(

MSRs :ج(--من بينها(

303,271303,271الملكية، اإلنشاءات والمعدات

15,180,04215,180,042إجمالي األصول

المطلوبات

2,410,9882,410,988إيداعات من المصارف

--بنود قيد التحصيل مستحقة لمصارف أخرى

10,406,42510,406,425حسابات العمالء

--إتفاقيات إعدة الشراء وغيرها من االقتراضات المضمونة المشابهة

--التزامات محفظة المتاجرة

--التزامات مالية تم تحديدها وفق القيمة العادلة

--أدوات مالية مشتقة

--أوراق مالية مدينة قيد اإلصدار

730,792730,792التراكمات، المداخيل المؤجلة وغيرها من االلتزامات 

--االلتزامات الحالية والتزامات الضريبة المؤجلة

)د(--من بينها: التزامات DTL ذات الصلة بالسمعة التجارية

)MSRs باستثناء( ذات الصلة باألصول غير الملموسة DTL من بينها: التزامات--)هـ(

MSRs ذات الصلة بـ DTL و(--من بينها: التزامات(

--التزامات ثانوية

100,722100,722مخصصات

19,22319,223التزامات ارباح معاشات التقاعد

13,668,15013,668,150إجملي االلتزامات
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CC2:  مطابقة رأس المال التنظيمي مع الميزانية العمومية )تابع(

CCA:  المزايا الرئيسية ألدوات رأس المال التنظيمي 

غير قابلة للتطبيق.

التدابير االحترازية الكلية   .٧

احتياطي مواجهة التقلبات الدورية CCyB1: التوزع الجغرافي لالنكشاف االئتماني المستخدم في احتياطي مواجهة التقلبات الدورية.

غير قابل للتطبيق.
 

حقوق المساهمين

 2,062,5502,062,550رأس المال المشترك المدفوع

 CET1 1 ط(2,062,5502,062,550من بينها: األموال المؤهلة لحقوق الملكية المستوى(

AT1 1 ي(--من بينها: األموال المؤهلة لرأس المال اإلضافي المستوى(

52,27352,273االحتياطيات الشرعية، القانونية وغيرها من االحتياطيات المصرح عنها

 )610,587()610,587(األرباح المحتجزة

7,6563,445الدخل الشامل اآلخر التراكمي

التغيرات 
التراكمية في 
القيمة العادلة 
مأخوذة بنسبة 

45% ألغراض رأس 
المال التنظيمي 

)بازل 3(

 1,511,8921,507,681إجمالي حقوق المساهمين
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يتألف انكشاف معدل الرافعة المالية من األصول المدونة في الميزانية العامة التي تستوفي معايير اإلبالغ المالي الدولية IFRS والبنود 
 )PFE( التي هي خارج الميزانية العمومية. يتم احتساب انكشاف المشتقات عبر تضمين قيمة االستبدال، االنكشافات المستقبلية المحتملة

وصافي هامش التغير النقدي المؤهل، الطريقة الحالية الحتساب االنكشاف باعتماد الفترة المستقبلية المضافة وصافي القيمة االسمية 
للمشتقات االئتمانية المكتوبة.

يبّين الجدول الذي يرد في الصفحة التالية الفرق بين اجمالي موجودات IFRS حسب النطاق التوحيدي الخاص بـ IFRS  وإجمالي BCBS في 
انكشافات الميزانية العمومية. تعتبر هذه االنكشافات نقطة االنطالق في احتساب انكشاف معدل الرافعة المالية الذي حددتة BCBS، كما 

هو مبين في جدول LR2. مرّد الفارق تطبيق النطاق التنظيمي للتوحيد بهدف أنجاز حسابات  BCBS. عالوًة على ذلك، يتم استقطاع القيمة 
الدفترية لألدوات المالية المشتقة وعمليات ألوراق المالية )SFTs( من اجمالي موجودات IFRS. يتم قياس القيم اآلنفة الذكر بشكل مختلف 

.LR2 وبالتالي تتم إضافتها الحًقا في باٍب منفصل لبنود االنكشاف في الجدول BCBS بموجب قواعد معدل الرافعة المالية المحددة من ِقبل

2021-12-٣1

المبلغالتوصيفالرقم

15,180,042إجمالي األصول الموحدة كما تم نشرها في الميزانيات العمومية1

التعديالت على االستثمار في الكيانات المصرفية، المالية، التأمينية أو التجارية التي تم توحيدها ألغراض محاسبية لكنها خارج 2
-نطاق التوحد التنظيمي 

-التعديالت على انكشافات التوريق الذي يستوفي المتطلبات التشغيلية بهدف تقدير تحويل المخاطر3

-تعديالت اإلعفاءات المؤقتة الحتياطيات المصرف المركزي )في حال كانت قابلة للتطبيق(4

تعديالت األصول االئتمانية المعترف بها في الميزانية العمومية بموجب اإلطار المحاسبي التشغيلي لكنها مستثناة من 5
-قياس انكشاف الرفع المالي

-التعديالت على مشتريات ومبيعات األصول المالية التي تتم وفق النمط المعتاد والخاضعة لحسابات تاريخ التداول6

-تعديالت عمليات التجميع النقدي المؤهلة7

)34,124(تعديالت األدوات المالية المشتقة8

-تعديالت عمليات األوراق المالية )أي اتفاقيات إعادة الشراء )عمليات الريبو( وغيرها من اإلقراض المضمون(9

تعديالت ذات الصلة ببنود خارج الميزانية العمومية )أي تحويل انكشافات البنود التي هي خاج الميزانية العمومية إلى مبالغ 10
2,009,242ائتمانية مكافئة(

-التعديالت على تعديالت التقييم االحترازية والمخصصات المحددة والعامة ذات رأس المال األساسي )المستوى 1( المخفض11

-تعديالت أخرى12

1٧,155,1٦0قياس انكشاف الرافعة المالية1٣

معدل الرافعة المالية  .٨

يتم احتساب نسبة معدل “بازل 3” للرفع المالي عبر قسمة رأس مال المستوى 1 على انكشاف الرفع المالي.

ألف درهم إماراتيLR1:  مقارنة ملخصة لألصول المحاسبية مقابل انكشاف الرفع المالي
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٣1 ديسمبر 2021االنكاشافات المدونة في الميزانية العموميةالرقم

15,163,988انكشافات البنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات وعمليات األوراق المالية SFT، لكن مع احتساب الضمانات(1

يتم إضافة الضريبة إلى مشتقات الضمانات حيث يتم استقطاعها من أصول الميزانية العمومية بموجب إطار المحاسبة 2
-التشغيلية.

)119,778()استقطاع األصول المستحقة القبض لهامش التغير النقدي المدون في عمليات المشتقات(3

-)تعديالت األوراق المالية التي تم استالمها ضمن بند عمليات األوراق المالية والتي تم االعتراف بها كأصول(4

)المخصصات المحددة والعامة المترافقة مع انكشافات البنود داخل لميزانية العمومية ولتي تم استقطاعها من رأس مال 5
-المستوى 1(

-)مبالغ األصول التي تم استقطاعهاعند تحديد رأس مال المستوى األول(6

إجمالي االنكشافات المدونة في الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات والـ SFT( )مجموع الصفوف من 7
115,044,210 إلى ٦(

كلفة االستبدال المترافقة مع كافة عمليات المشتقات )حيث يمكن تطبيقه صافي هامش التغير النقدي المؤهل و/أو 8
16,054المقاصة الثنائية( 

45,127المبالغ التي تضاف للفترة المستقبلية لـ PFE والمترافقة مع كافة عمليات المشتقات9

-)ساق المقاصة المركزية للطرف المقابل النكشافات تداوٍل تمت مقاصتها خاصة بالعميل(10

-مبالغ اسمية سارية معدلة لمشتقات ائتمانية مكتوبة11

-)استقطاعات اسمية معدلة سارية لمشتقات ائتمانية مكتوبة(12

85,653إجمالي انكشاف المشتقات )مجموع الصفوف من ٨ إلى 12(13

-إجمالي أصول SFT )دون اإلقرار بالمقاصة(، بعد التعديالت ذات الصلة بالعمليات المحاسبية 14

15)SFT قيم المقاصة للمدفوعات النقدية والمقبوضات النقدية إلجمالي أصول(-

16  SFT انكشاف المخاطر االئتمانية للطرف المقابل ألصول-

-انكشافات عمليات الوكيل 17

-إجمالي انكشافات عمليات األوراق المالية )مجموع الصفوف من 1٤ إلى 1٧(1٨

4,951,009االنكشاف الناتج عن بنود خارج الميزانية العمومية وفق إجمالي القيمة اإلسمية 19

)2,941,767(تعديالت ذات الصلة بالتحويل إلى مبالغ ائتمانية مكافئة20

)مخصصات محددة وعامة المترافقة مع انكشافات البنود خارج الميزانية العمومية المقتطعة لدى تحديد رأس مال 21
-المستوى 1(

2,009,242بنود خارج الميزانية العمومية إ)مجموع الصفوف 1٩ إلى 21(22

1,507,681رأس مال المستوى 1 23

17,139,105إجمالي االنكشافات )مجموع الصفوف ٧، 1٣، 1٨ و22(24

معدل الرافعة المالية )بما في ذلك التأثيرات الناتجة عن أي من اإلعفاءات المؤقتة الحتياطيات المصرف 25
٨.٧٩٧٪المركزي القابلة للتطبيق(

8.797%معدل الرافعة المالية )باستثناء التأثيرات الناتجة عن أي من اإلعفاءات المؤقتة الحتياطيات المصرف المركزي القابلة للتطبيق(25 أ

3%متطلبات CBUAE الدنيا لمعدل الرافعة المالية 26

5.٧٩٧٪احتياطيات الرافعة المالية القابلة للتطبيق 2٧

ألف درهم إماراتيLR2:  نموذج االنكشاف المشترك لمعدل الرافعة المالية
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إدارة مخاطر السيولة  .٩

LIQA:  إدارة مخاطر السيولة

)أ (   حوكمة إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك، تحمل المخاطر، الهيكلية والمسؤوليات المترتبة على إدارة مخاطر 
السيولة، االستراتيجية الداخلية لمخاطر السيولة، السياسات والممارسات على مدى نطاق خطوط العمل ومجلس المديرين.

خطر السيولة هو الخطر المترتب على فشل المصرف في استيفاء التزاماته المالية عند استحقاقها. تتجسد مخاطر السيولة مادًيا عبر مراكز 
كل من دفتر المتاجرة الخاص بها )خطر السيولة السوقية( ودفتر المصرف )خطر السيولة التمويلية(.

تنشأ مخاطر السيولة بسبب أي من العوامل التالية:

عدم القدرة على إدارة انخفاض أو تغيير غير مخطط له في الموارد التمويلية؛  •

الفشل في التعرف إلى أو تحديد التغييرات الحاصلة في أحكام السوق التي تؤثر على القدرة في تصفية األصول بسرعة ووفق أقل   •
خسارة ممكنة في القيمة.

تركز التسهيالت على مصدر واحد بسبب االفتقار للتنوع الكافي في صناديق التمويل لمنتجات مختلفة وعمالء مختلفين.  •

تضارب أو عدم توافق في االستحقاقات حيث يتم تمويل أصول بعيدة المدى بالتزامات قصيرة المدى.  •

قد يؤدي التخفيض الخارجي للتصنيف/الدعاية السلبية إلى الحد من وفرة المصادرالبديلة للتمويل.  •

متطلبات تمويلية غير متوقعة لبنود خارج الميزانية العمومية، مثل المدفعات المستحقة للمستفيدين بموجب خطابات االئتمان أو   •
الكفاالت؛ أو

التشغيل باعتماد عمالت أخرى األمر الذي يخلق متطلبات تمويلية ومخاطر سيولة مرتبطة بالعملة نفسها.  •

تتم حوكمة إدارة مخاطر السيولة في المصرف من خالل سياسات “إدارة مخاطر السيولة” وإ”طار الرغبة في المخاطرة” المصادق عليه من ِقبل 
مجلس إدارة المصرف. قد فوض المجلس مسؤولية إدارة مخاطر السيولة إلى “مجلس لجنة المخاطر”. يتولى كل من لجنة المخاطر ومجلس 

لجنة المخاطر مراجعة سياسة مخاطر السيولة، الرغبة في السيولة وحدود التحمل التي تقترحها إدارة المخاطر على المصرف، وذلك بما 
يتوافق مع أهداف المصرف، استراتيجيته وإجمالي الرغبة في المخاطرة. تتولى لجنة المخاطر المراجعة السنوية لسياسات المخاطر بهدف 

إدارة ومراقبة مخاطر السيولة في المصرف وتوصي مجلس لجنة المخاطر بالسياسات اآلنفة الذكر للمصادقة عليها.
 

الجهة التي توصي بحدود المخاطر هي لجنة األصول، االلتزامات واالستثمارات ALICO. أما قسم السوق المالية فهو مسؤول بشكل أساسي 
عن إدارة السيولة للمصرف. وتترتب على فرق عمل إدارة المخاطر والمالية قياس ومراقبة مقاييس السيولة التي تنص عليها السياسة 

المعتمدة وإطالع كل من RC ،ALICO وBRC بكافة المستجدات ذات الصلة بمخاطر السيولة.

وفق CBUAE، يتوجب على UAB مراقبة وصون، وبشكل محدد، المعدالت التالية أدناه:

ELAR معدل األصول السائلة المؤهلة  •
ASF معدل التمويل المتقدم مقابل المستقر  •

عالوًة على ذلك، وبموجب الميزانية الداخلية للرغبة بالمخاطرة، يتوجب على UAB مراقبة معدل تغطية السيولة LCR ومعدل صافي 
التمويل المستقر. تتم تكملة هذه المقاييس بمقاييس أخرى داخلية، على غرار تحليالت نسبة التركز وتضاربات آجال االستحقاق.

تشتمل سياسة مخاطر السيولة خطة تمويل الطوارئ CFP والتي يمكن تحفيزها عند نشوء مشكلة رئيسية تتعلق بالسيولة، وذلك 
بسبب محفزات واسعة/منتظمة خاصة بالمصرف أو تتعلق بالسوق.
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 ب.   استراتيجية التمويل، بما في ذلك سياسات التنوع في موارد التمويل )في ما يتعلق بالمنتجات واألطراف المقابلة على 
السواء(

تبنى المصرف استراتيجية محافظة إلدارة مراكز السيولة والتمويل الخاصة به – محافًظا على مستويات من السيولة أعلى من تلك التي تم 
.ASFو ELAR قياسها بمعدالت الرقابة الخاصة بالسيولة

وينخرط قسم السوق المالية، تحت مراقبة ALICO وبالتنسيق مع المالية، في مهام التخطيط السنوي لألعمال/ أعمال تحديد الميزانيات، 
تحليل كافة متطلبات التمويل للسنة/السنوات القادمة واقتراح استراتيجيات تمويلية / خطط زيادة التمويل. 

يتم تقديم موجز بيانات التمويل مع األدوات المتوافرة إلى ALICO بشكل متواتر، وذلك بهدف التزّود بمداخالتهم وآرائهم.

 ج.  تقنيات تخفيف مخاطر السيولة 

عمد المصرف إلى تبني نهج ناشط استباقي في تحديد وتقييم، وقياس ومراقبة مخاطر السيولة. تجري دارة المخاطر تحليالت للمخاطر 
مخصصة للغرض بشكل منتظم ) على غرار اختبارات الضغط(، باإلضافة إلى التقارير واالستنتاجات والتوصيات لتقدمها  لـ ALICO  المصرف.

في ما يلي بعض أدوات الضبط المفتاحية واستراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بمخاطر السيولة:

إطار محّدد وسياسة شاملة للرغبة بالمخاطر   •
موجز مالي بالسيولة يشمل السبل المتوافرة لزيادة السيولة والقدرات التشغيلية  •

الحفاظ على مجمع متنوع، ومستقر في الوقت عينه لالستنتاجات المحتملة  •
الحفاظ على مخازن مؤقتة كافية للسيولة، باإلضافة إلى مجمع من األصول السائلة قابلة للبيع ومؤهلة لعمليات الريبو، والمراقبة   •

المنتظمة النكشافات مخاطر السيولة.

يتوافر إطار شامل بالتازي مع إطار تقريري ويتم تحديثهما بشكل مستمر ومشاركتهما مع الهيئات المعنية. 

شرح لكيفية استخدام اختبار الضغط 

يتوجب على وظيفة إدارة مخاطر المؤسسة، وبالتنسيق مع مسؤول موظفي المخاطر وغيره من اإلداريين التنفيذيين، وضع الصيغة النهائية 
للسيناريوهات المفتاحية للمخاطر التي قد تؤثر على سيولة المصرف. سوف تتم مراجعة السيناريوهات اآلنفة الذكر بشكل مستمر وسوف 

يتم ضبطها بما يتوافق مع توجيهات المصرف المركزي لإلمارات العربية المتحدة. سوف تعتبر مثل هذه السيناريوهات أسس إجراء اختبارات 
الضغط التفصيليلة لمراكز السيولة الخاصة بالمصرف.

بعض السيناريوهات المحتملة التي يمكن أخذها بعين االعتبار هي:

نمط محدد من الضغط خاص بوضع المصرف – مخاطر هامة ذات الصلة بالسمعة تؤدي إلى:  •
تخفيض لدرجتين أو أكثر في التصنيف االئتماني للمؤسسة  •

خسارة جزئية أو حادة في الودائع  •
خسائر التمويل بالجملة غير المضمون  •

جفاف في معدل السيولة القصيرة المدى المتأتية من السوق الداخلية للمصرف  •

وضعية الضغط الناتج عن السوق الواسعة - ضعف عام في بيئة قطاع األعمال ناتج عن عامل أو أكثر من العوامل التالية: - ركود / ظروف 
اقتصادية عالمية )مثال: وضع اليورو( / هبوط أسعار سوق الملكية المحلية / أزمة سيولة / اضطرابات سياسية / وباء عالمي. قد تشتمل 

التأثيرات الناتجة عن مثل هذه العوامل ما يلي:

زيادة في الضمانات غب الطلب للمشتقات   •
حقوق شراء أساسية لالنكشافات التعاقدية وغير التعاقدية  لبنود خارج الميزانية العمومية، بما في ذلك تسهيالت السيولة  •

الحاجة لتمويل نمو في الميزانية العمومية ناتج عن التزامات غير تعاقدية الستيفاء فائدة تخفيف مخاطر تمس بالسمعة  •
زيادة كبيرة في بنود ائتمانية ملزمة.   •

يتوجب تقديم نتائج اختبار الضغط إلى ALICO على أساس فصلي على األقل، كما يتوجب أن يقّيم التأثير على كافة نواحي السيولة وعلى 
النسب التنظيمية المفتاحية. يمكن إجراء اختبار الضغط وفق أسس زمنية متزايدة في حال  أفتت ALICO أن ظروف السوق تستدعي 

المزيد من اختبارات الضغط .
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 د.   مخطط لخطط صندوق الطوارئ الخاصة بالمصرف 

تحدد خطة تمويل الطوارئ CFP استراتيجية المصرف في االستجابة ألي اضطظرب حاد في سيولة المصرف او مركزه التمويلي بسبب أحداث 
داخلية أو خارجية. تعين الخطة فريق عمل خطة تمويل الطوارئ، والذي يتم تفعيله حال حدوث أي أزمة في السيولة وتحديد توزيع األدوار بين 

أفراد الفريق. تضم CFP مجموعة من اإلنذارات التنبيهية تتألف من مؤشرات داخلية وخارجية، تتم مراقبتها من ِقبل ALICO التابعة للمصرف 
ويتم إطالع BRC بكافة المستجدات ذات الصلة. تشمل الخطة إجراءات التحديد، التذرع والتصعيد الوظيفي، وتفصل الخطوات المحتملة، 

موارد السيولة المتوافرة، إجراءات التخفيف؛ كما تحّدد خطة التواصل، التي يمكن تنفيذها وفق حدة ازمة السيولة. 

ALICO هي الهيكل الذي يتولى حوكمة، تفعيل ومراقبة CFP. فور تفعيل CFP يتوجب إشعار كل من مجلس اإلدارة والبنك المركزي 
لإلمارات العربية المتحدة بمثل هذا األمر.

)LCR( معدل تغطية السيولة  :LIQ1

٣1 ديسمبر 2021

إجمالي القيمة غير 
المرجحة )معدل(

إجمالي القيمة 
المرجحة )معدل(

أصول سائلة عالية الجودة

1HQLA إجمال أصول سائلة عالية الجودة
التدفقات النقدية الخارجة 

1,880,150117,367ودائع التجزئة وودائع أصحاب المشروعات الصغيرة، من بينها:2

00الودائع المستقرة 3

1,880,150117,367 الودائع األقل استقرارًا 4

3,930,7822,370,704واألموال األخرى غير المضمونة من غير عمالء التجزئة، من بينها:5

5,8471,462الودائع التشغيلية )كافة األطراف المقابلة( والودائع في في شبكات المصارف التعاونية6

3,924,9352,369,242الودائع غيرالتشغيلية )كافة األطراف المقابلة(7

00الديون غير المضمونة  8

0األموال األخرى المضمونة من غير عمالء التجزئة 9

2,619,941730,737متطلبات أخرى، من بينها: 10

00التدفقات النقدية الخارجة ذات الصلة بانكشافات المشتقات وغيرها من االلتزامات المضمونة11

00التدفقات النقدية الخارجة ذات الصلة  بخسارة ناتجة عن تمويل منتجات مدينة12

2,619,941730,737التسهيالت االئتمانية وتسهيالت السيولة 13

113,7430االلتزامات التمويلية التعاقدية األخرى 14

365,50818,275التزامات تمويلية طارئة أخرى 15

٣,2٣٧,0٨٤إجمالي التدفقات النقدية الخارجة 1٦

التدفقات النقدية الداخلة

اإلقراض المضمون )مثال، إعادة الشراء العكسي "الريبو"(17

234,665120,922التدفقات النقدية الداخلة نتيجة االنكشافات المنتظمة18

-100,609-100,609التدفقات النقدية الداخلة األخرى   19

1٣٤,05520,٣12إجمالي التدفقات النقدية الداخلة20

إجمالي القيمة المعدلة

21HQLA 3,077,935إجمالي أصول

3,216,771إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة 22

٩5.٦٨٪معدل تغطية السيولة )٪(2٣
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ألف درهم إماراتيLIQ2:  معدل صافي التمويل المستقر  

قيمة غير مرجحة بأجل االستحقاق المتبقي
القيمة 
المرجحة )المبلغ بالعملة(

أجل 
االستقاق 

غير محدد*
> ٦  أشهر 

من ٦ 
أشهر إلى 

> سنة

≤ سنة 
واحدة

     ASF بند التمويل المستقر المتاح

 1,644,239 1,644,239 ---رأس المال:1

 1,644,239  1,644,239 ---رأس المال التنظيمي 2

-----أدوات رأس المال األخرى3

1,496,010156,840222,1751,709,457-ودائع التجزئة وودائع مشاريع األعمال الصغيرة4

-----ودائع مستقرة 5

1,496,010156,840222,1751,709,457-ودائع أقل استقرارًا 6

8,221,2451,853,132834,4863,896,043تمويل الجملة:7

2,769--5,538-ودائع تشغيلية:8

8,215,7071,853,132834,4863,893,274-مصادر تمويل جملة أخرى9

-----التزامات ذات األصول المترابطة المتطابقة 10

79,3840353,102353,102-التزامات أخرى: 11

12 NSFR التزامات ناتجة عن مشتقات-

 كافة االلتزامات األخرى والحقوق غير المذكورة في التصنيفات 13
79,3840353,102353,102-الواردة أعاله

14ASF 7,602,841إجمالي

  )RSF( بند التمويل المستقر المطلوب

15)HQLA( لألصول السائلة العالية الجودة NSFR 388,353إجمالي

113,065--226,129-الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى ألغراض تشغيلية 16

القروض واألوراق المالية غير المتعثرة:17

18 HQLA القروض غير المتعثرة للمؤسسات المالية المضمونة بـ
-----المستوى 1

19
 HQLA القروض غير المتعثرة للمؤسسات المالية المضمونة بـ

دون المستوى 1 والقروض غير  المضمونة وغير المتعثرة 
للمؤسسات المالية

-381,723206,8413,267,3903,428,069

20

القروض غير المتعثرة لعمالء الشركات غير المالية، القروض 
المقدمة لعمالء التجزئة  وأصحاب المشاريع الصغيرةـ والقروض 
المقدمة لجهات سيادية، المصارف المركزية ومؤسسات القطاع 

العام PSE، من بينها:

-4,678,917987,396-2,833,157
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قيمة غير مرجحة بأجل االستحقاق المتبقي
القيمة 
المرجحة )المبلغ بالعملة(

أجل 
االستقاق 

غير محدد*
> ٦  أشهر 

من ٦ 
أشهر إلى 

> سنة

≤ سنة 
واحدة

التي تتسم بأرجحية مخاطر تساوي أو تقل عن 35% بموجب 21
-----النهج الموّحد لمخاطر االئتمان 

1,317,679939,851---الرهونات السكنية غير المتعثرة ، من بينها:22

تلك التي تتسم بأرجحية مخاطر تساوي أو تقل عن 35% بموجب 23
900,883585,574---النهج الموّحد لمخاطر االئتمان 

األوراق المالية غير المتعسرة وفي الوقت عينه ال تستوفي 24
1,581,7331,344,473---مواصفات HQLA، بما في ذلك التداول بحقوق الملكية

التزامات ذات األصول المترابطة المتطابقة 25

-208,893-821,897-3,697,495-أصول أخرى:26

--السلع المادية المتداولة، بما في ذلك الذهب27

28
األصول المقدمة كهامش مبدئي  لعقود المشتقات واألصول 
المخصصة للمساهمة في الصناديق المتعثرة لمراكز الطرف 

CCP المقابل
----

29NSFR أصول مشتقات----

----التزامات مشتقات NSFR قبل استقطاع هامش التغير المنشور 30

-821,897821,897----كافة األصول األخرى غير المذكورة في التصنيفات أعاله31

613,004--3,697,495البنود خارج الميزانية العمومية32

٣٣ RSF ٨,٨٣٨,0٧٣إجمالي

٨٦.02٪معدل بند التمويل المستقر ٪٣٤

*إن البنود التي يجب قيدها في باب “أجل استحقاق غير محّدد” للفترة الزمنية ليس لها أجل مصّرح به. تشتمل مثل هذه البنود، وعلى سبيل المثال ال الحصر، رأس المال الذي يتضمن 

سندات دائمة ، المراكز القصيرة، اإليداعات غير محددة األجل، حقوق ليست مصنفة HQLA والسلع المادية المتداولة.

ألف درهم إماراتيLIQ2:  معدل صافي التمويل المستقر )تابع(
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األصول السائلة القيمة االسميةاألصول السائلة عالية الجودة 1
المؤهلة

1.1CBUAE 2,014,063النقد المادي الحاضر لدى المصرف  + األرصدة لدى
 

0سندات الحكومة الفيدرالية والصكوك1.2

2,014,0632,014,063المجموع الفرعي )1.1 إلى 1.2(  

669,026األوراق المالية الدائنة للحكومات المحلية في اإلمارات العربية المتحدة المطروحة للتداول العام1.3
 

191,212األوراق المالية الدائنة للقطاع الخاص  في اإلمارات العربية المتحدة المطروحة للتداول العام1.4

860,238574,860المجموع الفرعي )1.3 إلى 1.4(  

00األدوات المدينة للجهات السيادية األجنبية أو األدوات التي تم إصدارها عبر المصارف المركزية التابعة لها1.5

2,٨٧٤,٣012,5٨٨,٩2٣األجمالي ٦.1

13,571,925 إجمالي االلتزامات 2

٣)ELAR( 1٩.0٨٪ معدل الموجودات السائلة المؤهلة

٣1 كانون األول البنود 
2021

المبالغاحتساب السلف 1

7,716,960صافي اإلقراض )إجمالي القروض – المخصصات المحددة والتجميعية + فوائد المعلقة(1.1 

160,719اإلقراض لمؤسسات مالية غير مصرفية  1.2 

427,281صافي الكفاالت المالية وخطابات االعتماد بموجب اتفاق لالستعداد االئتماني )المصدرة – المستلمة( 1.3 

538,561إيداعات بين المصارف 1.4 

٨,٨٤٣,521إجمالي السلف 1.5 

احتساب صافي الموارد المستقرة  2

1,٧٧2,00٨إجمالي رأس المال + المخصصات العامة 2.1 

استقطع :   

0السمعة التجارية وغيرها من األصول غير الملموسة  2.1.1 

460,008األصول الثابتة2.1.2 

0صناديق مخصصة لفروٍع في الخارج 2.1.3 

76استثمارات غير مدرجة في سوق مالي معترف به 2.1.5 

0استثمارات في الشركات التابعة، الشركات المرتبطة والمؤسسات المنتسبة2.1.6 

٤٦0,0٨٤إجمالي االستقطاع  ٧.2.1 

1,٣11,٩2٤صافي رأس مال الصناديق الحرة 2.2 

الموارد المستقرة األخرى:٣.2 

0أموال من الفرع الرئيسي2.3.1 

418,665ودائع متداولة بين البنوك يزيد عمرها التشغيلي المتبقي عن 6 أشهر2.3.2 

0إعادة تمويل قروض اإلسكان 2.3.3 

2,177,575االقتراض من مؤسسات مالية غير مصرفية 2.3.4 

7,052,929إيداعات الزبائن  2.3.5 

0تمويل سوق رأس المال/استحقاق آجال االقتراض بعد 6 أشهر من تاريخ األبالغ2.3.6 

٩,٦٤٩,1٦٩إجمالي الموارد المستقرة األخرى   ٣.٧.2 

10,٩٦1,0٩٣إجمالي الموارد المستقرة  )2.2 + ٣.2(    ٤.2 

٨0.٦٨معدل السلف إلى الموارد المستقرة )٦.1/٤.2*100(

ELAR: معدل األصول السائلة المؤهلة 

ألف درهم إماراتيASSR: سلف معدل الموارد المستقرة
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مخاطر االئتمان  .10

CRA:  معلومات نوعية عامة حول مخاطر االئتمان

)أ (  كيف يتترجم نموذج العمل في مكونات محفظة مخاطر االئتمان الخاصة بالمصرف

تعتبر مخاطر االئتمان من أكثر المخاطر الهامة مادًيا واألكثر شيوًعأ.

تنشأ مخاطر االئتمان جّراء مخاطر فشل الطرف المقابل الذي يتعامل مع المؤسسة المالية في الوفاء/االضطالع بالتزاماته، األمر الذي يتسبب 
بتحميل المصرف خسائر مادية. مخاطر االكتتاب االئتماني، ومراقبة وضبط مخاطر االئتمان، أمور يضطلع بها على نحو مشترك قسم االئتمان 

والمخاطر.

وبهدف تحقيق الفعالية القصوى في مراقبة مخاطر االئتمان، عمد UAB إلى وضع آلية ترتكز إلى ثالث خطوط فاعلة )خطوط دفاعية(. كما 
اتبع النمط المالئم في فصل المهام، وذلك لضمان االستقاللية وتجنب تضارب المصالح، في إطار السعي لتحقيق األهداف واستراتيجيات 

األعمال الخاصة بالمصرف. يتوجب على المصرف اإلبقاء على معايير حوكمة عالية ومبادئ ائتمانية متقدمة، وأيًضا تبني ممارسات اقتصادية 
تضمن تجنب التأثيرات غير المرغوب بها ألي مسؤوليات وأدوار غير واضحة.

بهدف تجنب ترّكز المخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات المصرف توجيهات خاصة بغيتها األساسية تحقيق محفظة أكثر تنّوًعا. يتم ضبط 
التركزات التي يتم تحديدها في مخاطر االئتمان وإدارتها وفًقا لما سبق ذكره، ومصادقتها من ِقبل لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة، أو 

من ٍقبل مجلس اإلدارة مباشرًة. تعكس ميزانية اإلقبال على المخاطر، المصادق عليها من ِقبل مجلس اإلدارة، استراتيجية المخاطرة التي تتم 
ترجمتها إلى استراتيجية األعمال، وذلك بهدف إدارة نمو وهيكل المحفظة ضمن إطار قدرات التحمل المقبولة.

) ب(  المعايير والنهج المعتمد في تحديد سياسة إدارة مخاطر االئتمان ووضع قيود مخاطر االئتمان

تتم حوكمة المصادقات، المنصرفات، التقديرات، التصنيفات، بما في ذلك الجملة والتجزئة، عبر السياسات االئتمانية الخاصة بالمصرف. على 
غرار ذلك، تضطلع سياسة األصول المتعثرة بحوكمة عمليات إعادة الهيكلة، االستردادات والتشطيبات. تجري صياغة هذه السياسات من ِقبل 

قسم إدارة المخاطر ويصادق عليها مجلس اإلدارة عبر لجنة المخاطر المنبثقة عنه BRC. تغطي السياسة اآلنفة الذكر المنتجات الرئيسية 
وخطوط األعمال. يتولى المصرف إدارة الحدود وضبط تركزات مخاطر االئتمان حيث يتم تحديدها - وبشكل خاص، في ما يتعلق بالعمالء 

األفراد والمجموعات، والقطاعات الصناعية والدول. كما تحدد معايير االكتتاب الحد األدنى للجودة بالنسبة لتلجنة العمالء الجدد.

إن السياسات، التوجيهات والعمليات المحددة في “سياسة االئتمان” تغطي كامل نطاق محفظة االئتمان/األصول الخاصة بالمصرف. وتنطبق 
هذه السياسة على كافة وحدات/أقسام المصرف المنخرطة في أي نشاط من أي نوع كان ذي صلة بإنشاء، إبقاء، إدارة و/أو مراجعة محفظة/

محافظ االئتمان.

وتتولى لجنة “تفويض الصالحيات” )DOA( حوكمة تحديد صالحيات المصادقة على ائتمان ونطاق الصالحيات المسندة.

)ج(  هيكلية وتنظيم إدارة مخاطر االئتمان ووظيفة الضبط

تتم مراجعة كافة عمليات الصيرفة لغير عمالء التجزئة وطلبات االئتمان الخاصة بالمؤسسات المالية FI من ِقبل “قسم االئتمان” ويتم رفع 
توصية بالمصادقة إلى السلطات المختصة وفق ما تحدده DoA والسياسات االئتمانية الخاصة بالمصرف. بالنسبة لعمالء التجزئة، وضع 

المصرف المصادقة الضرورية التي تتماشى مع متطلبات لجنة “تفويض الصالحيات”. وتقع المسؤولية العليا والنهائية للمصادقة على االئتمان 
على لجنة االئتمان التابعة للمجلس )BCC( وعلى المجلس نفسه.

تعتبر وظيفتي الكتتاب وضبط المخاطر وظيفتين منفصلتين، حيث تتولي “إدارة المخاطر”مسؤولية ضبط االئتمان وإدارة المحفظة، بدًءا 
من مرحلة ما بعد الدفع، باإلضافة إلى إدارة االئتمان.على القائمين بهاتين الوظيفتين بالتوازي مع لجنة إدارة األصول الخاصة رفع التقارير إلى 

 .BRC مسؤول موظفي المخاطر. ومن جهته، على المسؤول المذكور أن يرفع بدوره تقريره المستقل إلى

تتولى وظيفة االئتمان مسؤولية االكتتاب ومراجعة االئتمان. يرأس أعمال هذه الوظيفة مسؤول موظفي االئتمان، الذي يرفع التقارير ذات 
الصلة إلى المدير التنفيذي.
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د.  العالقة بين إدارة مخاطر االئتمان، ضبط االئتمان، االمتثال ووظائف التدقيق الداخلي

إن كافة طلبات االئتمان بالجملة التي تتقدم بها مجموعة صيرفة الجملة  تتم مراجعتها بشكل مستقل من ِقبل قسم االئتمان، وذلك قبل 
المصادقة عليها من ِقبل مسؤول االئتمان، أو، وبموجب DoA، تحويلها إلى لجنة االئتمان )التي تتألف من CRO ،CCO وCEO( ورفع التوصية، 

في حال كان ذلك مطلوًبا، الى اللجنة ذات المستوى المالئم “لجنة االعتماد التابعة لمجلس اإلدارة” BCC للمصادقة النهائية.

يتولى فريق االمتثال التأكد من االمتثال والتوجيهات في إطار عملية العناية الواجبة في التحقق من هوية العمالء باتباع منهجية “اعرف 
عميلك” ومكافحة غسل األموال وغير ذلك، مثل التعامل مع األشخاص المنكشفين سياسًيا واألطراف ذوي الصلة أو التداول غي النظامي. 

يتم إنجاز ما سبق ذكره باتباع التوجيهات الصارمة التي وضعت للتعامل مع مثل هذه األطر.

ال يجوز لقسم إدارة االئتمان وضع القيود االئتمانية جاهزة للتشغيل قبل المصادقة النهائية عليها واستيفاء كافة المستندات والشروط التي 
سبق ذكرها. فقط عند تحقيق المرحلة اآلنفلة الذكر، يمكن تنفيذ العمليات من ِقبل العميل من خالل التشغيل.

كجزء من خطة التدقيق الداخلي، وبصفته وحدة المصادقة )خط الدفاع الثالث(، يتولى فريق التدقيق الداخلي مراجعة عملية المصادقة 
االئتمانية وتسليم استنتاجاته إلى لحنة التدقيق التابعة للمجلس للمراجعة.

وعلى الرغم من أنهما يعمالن بشكل وثيق جًدا مع إدارة المخاطر، إال أن “االمتثال” و“التدقيق الداخلي” يعتبران قسمان مستقالن عن قسم 
المخاطر.

)هـ(   أفق والمحتوى الرئيسي للتقارير ذات الصلة بانكشاف مخاطر االئتمان ووظيفة إدارة مخاطر االئتمان والتي يجب رفعها 
إلى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة ومج

تشتمل تقارير المحفظة الشاملة، على سبيل الذكر ال الحصر،: القروض والسلف، الصكوك والحجم الكامل للدفتر االستثماري، االتجاهات، 
تصنيف المخاطر، القطاع، المستحقات الفائتة، المعلومات التي أعيد هيكلتها والتركزات الجغرافية، االنكشافات واألداء حسب منتجات 

التجزئة، تركزات االنكشافات الكبيرة، االنكشافات األعلى في الئحة المراقبة، االنكشافات األعلى في القروض المتعثرة، التشطيبات وغيرها. 
يتم تقديم ما سبق ذكره إلى لجنة إدارة األصول الخاصة، لجنة المخاطر ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، وذلك وفق مواعيد دورية 

منتظمة. يسلط التقرير الضوء على وضع االنكشاف، االستردادات، في حال توافر أي منها، الضمانات، المخصصات المحتفظ بها تجاه هذه 
الحسابات وخطة العمل الالزمة لتنظيم/استرداد المستحقات ذات الصلة بالحسابات اآلنفة الذكر.

على مستوى مجلس اإلدارة، ُتعتبر لجنة المخاطر التابعة للمجلس الجهة المخولة بإإلشراف الرقابي على وظيفة إدارة المخاطر بالنسبة لكافة 
أقسم المصرف.
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وهـدجبأ

إجمالي القيم الدفترية لـ:

العالوات /
اضمحالل 

القيمة

من بينها المخصصات 
الحسابية لخسارة االئتمان 
المتوقعة ECL  بالنسبة 

للخسارات ذات الصالة 
  SA صافي القيمبانكشاف األصول المضمونة

)أ + ب – ج(

 
االنكشافات 

المتعثرة
االنكشافات 
غير المتعثرة

المرصدة  في 
التصنيف 
التنظيمي 

للخاص

المرصدة  في 
التصنيف 
النظيمي 

للعام

1,138,0237,880,152804,825544,709260,1168,213,350القروض 1

25,5023,506,262-3,531,76425,502-أوراق مالية مدينة2

انكشافات 3
خارج الميزانية 

العمومية

208,2112,455,82387,94747,03340,9142,576,087التزامات الطوارئ

2,286,975---2,286,975-التعهدات4

1٦,5٨2,٦٧٤ ٣2٦,5٣2     5٩1,٧٤2 ٩1٨,2٧٤ 1٦,15٤,٧1٤     1,٣٤٦,2٣٤ ٧,052,٩2٩المجموع

CR1:  الجودة االئتمانية لألصول  

CR2:  التغييرات في أسهم القروض المتعثرة واألوراق المالية المدينة

CRB: انكشافات أخرى ذات صلة بالجودة االئتمانية لألصول

أ.  نطاق وتعريف االنكشافات التي “فات موعد سدادها “ و”المضمحلة القيمة” ألهداف محاسبية، والفارق، حال تواجده، بين 
تعريف كل من “ فات موعد السداد” و”الفشل في السداد” ألهداف محاسبية وتنظيمية.

حال تسجل فترة التأخر في سداد الحساب اليوم الـ90 يتم اقتراحه أمام لجنة األصول الخاصة SAC وفق تصنيف “التخلف عن السداد” ليتم 
MRA. يجب تصنيف كافة العمالء المتخلفين عن السداد، أي حيث يتأخرموعد سداد  تخفيض تصنيفه إلى “مسألة تتطلب العناية 8” 8

المدفوعات الرئيسية أو األرباح المستحقة ألكثر من 90 يوًما ضمن فئة “التخلف عن لسداد” واعتبار مثل هؤالء العمالء في حال التعثر. يمكن 
للجهة المعنية بـ “المشروع” أو “االئتمان” أيًضا تسليم حالة معينة إلى SAC بهدف تخفيض التصنيف ومن ثم تحويلها فوًرا إلى )SAM( في 

حال التدهور السريع في الجودة ألسباب مالية أو غير مالية حتى وإن لم تمتد فترة التخلف عن السداد إلى 90 يوًما. 

بالنسبة لمحفظة قروض التجزئة، يعتبر الحساب/العالقة  في حالة “عدم السداد” حالما تصل فترة التأخير عن الدفع إلى 90 يوًما

ُيعنى بمصطلح “األصل المصنف” االنكشاف الذي يتم تصنيفه على أنه أصل “ دون المستوى”،  “مشكوك في تحصيله” أو “خسارة” 

المبلغ 

1,677,199القروض المتعثرة واألوراق المالية المدينة في نهاية فترة اإلبالغ السابقة1

674,183القروض واألوراق المالية المدينة التي تعثر سدادها منذ فترة اإلبالغ األخيرة2

-أعيدت إلى وضعية عدم التوقف عن السداد3

 )1,011,859(المبالغ المشطوبة 4

  )201,500(تغييرات أخرى   5

 1,138,023القروض المتعثرة واألوراق المالية المدينة في نهاية فترة اإلبالغ )1 + 2 - ٣ - ٤ ± 5(6
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 ب.   حجم االنكشافات المتأخرة السداد )التي تتجاوز ٩0 يوًما( والتي ال تعتبر مضمحلة والسبب في ذلك.

 تجاوز مبلغ الـ 8،748،709 درهم فترة التخلف عن السداد المحددة بـ 90 يوًما لكن لم يتم تصنيفه كقرض متعثر. من أصل هذا المبلغ،
8.3 مليون تم تصنيفه ضمن فئة المرحلة 3 )القروض المتعثرة( في كانون الثاني 2022

 ج.   توصيف الطرق المعتمدة في في تحديد المخصصات المحاسبية للخسائر االئتمانية. عالوًة على ذلك، يتوجب على 
المصارف التي تتبنى نموذًجا محاسبًيا لـECL أن تقدم مسّوًغا للتصنيفات التي تم اعتمادها في تصنيف مخصصات 

ECL المحاسبية بشكل عام والتصنيفات المحددة للنهج الموحد لالنكشافات.

اضمحالل األصل المالي 

إن األصول المالية التي يتم قياسها وفق التكلفة المطفأة يتم تقييم نسبة االضمحالل الحاصل في كل تقرير يتم إعداده وفق تاريخ التقرير.

يطبق المصرف نهًجا ذا مراحل ثالث لقياس مخصصات خسائر االئتمان، باعتماد النهج المتوقع لخسائر االئتمان وفق متطلبات معيار اإلبالغ 
المالي الدولي رقم 9 للفئات التالية من األدوات المالية التي يتم قياسها وفق التكلفة المطفأة:

األصول المالية واالستثمارية واالستثمار في السندات/الصكوك؛  •

األدوات التي تم إصدارها خارج الميزانية العمومية؛     •

عقود الكفاالت المالية المصدرة؛  •

مستحقات من المصارف والمؤسسات المالية؛    •

أرصدة لدى المصرف المركزي؛ و     •

أصول مالية أخرى )قروض وسلف مستحقة القبض(     •

يتم ترحيل األصول المالية عبر مراحل الثالث استناًدا إلى التغير الحاصل في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. ال يجوز تسجيل خسائر 
اضمحالل من أي نوع على االستثمار في حقوق الملكية.

نموذج بيانات االضمحالل المترتب على خسائر االئتمان المتوقعة

يتضمن نموذج خسارة االئتمان المتوقعة )ECL( نهج يقوم على ثالث مراحل ويرتكز إلى التغير الحاصل في الجودة االئتمانية ألصل منذ 
االعتراف األولي. تعكس الخسارات االئتمانية المتوقعة القيمة الحالية في كافة حاالت القصور النقدي ذات الصلة بوقائع عدم السداد إما )1( 

على مدى االثني عشر شهر القادمين أو )2( على مدى العمر المتوقع لألداة المالية حسب التدهور الحاصل في االئتمان منذ نشأته. 

في المرحلة األولى، وحيث ال تكون الزيادة في خطر االئتمان ذات أهمية، يتم قيد قيمة تساوي 12 شهًرا من الخسارة المتوقعة لالئتمان.   •
يتم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهًرا  كالخسارة المتوقعة لجزء من عمراألصل والتي تمثل الـ ECL التي يمكن 
أن تنتج  بسبب وقائع عدم سداد األداة المالية والتي من المحتمل أن تحدث خالل فترة 12 شهًرا من تاريخ اإلبالغ. يحتسب المصرف 

مخصصات ECL المتوقعة لـ12 شهًرا استناًدا إلى توقعات حدوث تخلف عن السداد خالل فترة 12 شهًرا من تاريخ اإلبالغ. يتم تطبيق 
احتماالت عدم السداد لفترة الـ12 شهر المذكورة على رصيد عند عدم السداد )EAD( المتوقع ومن ثم ضرب الحاصل بالقيمة المتوقعة 

للخسارة عند التعثر LGD وُيخصم منها القيمة التقديرية لمعدل الربح الفعلي األصلي.

في المرحلة الثانية، وحيث يكون هناك زيادة هامة في خطر االئتمان مند االعتراف المبدئي لكن في الوقت عينه ال يمكن اعتبار األداة   •
المالية قد تعرضت لالضمحالل االئتماني ، يتم قيد مبلغ يساوي احتمالية عدم السداد المرجحة على مدى العمر المتوقع. يتم تقدير كل 

من PD وLGD على مدى العمر المتوقع لألداة ويتم خصم القصور النقدي  من القيمة التقديرية لمعدل الربح الفعلي األصلي؛ و  

في المرحلة الثالثة، حيث هناك دليل موضوعي على االضمحالل في تاريخ التقرير، يتم تصنيف األدوات المالية ذات الصلة ضمن فئة   •
االضمحالل االئتماني ويتم قيد مبلًغا يساوي ECL على مدى عمر األداة المذكورة حيث يتم تحديد قيمة PD على أنها تساوي %100.
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 ج.   توصيف الطرق المعتمدة في في تحديد المخصصات المحاسبية للخسائر االئتمانية. عالوًة على ذلك، يتوجب على 
المصارف التي تتبنى نموذًجا محاسبًيا لـECL أن تقدم مسّوًغا للتصنيفات التي تم اعتمادها في تصنيف مخصصات 

ECL المحاسبية بشكل عام والتصنيفات المحددة للمنهج الموحد لالنكشافات. )تابع(

عندها يتم تقدير ECL على اساس القيمة الحالية للقصور المتوقع في التدفقات النقدية في حال انخفاض التمويل. يتم خصم القصور 
النقدي المتوقع من القيمة التقديرية لمعدل لربح الفعلي المتوقع.

يتم قياس التزامات المصرف لكل ضمان وفق مبلغ يفوق القيمة التي تم االعتراف بها مبدئًيا يطرح منها قيمة االطفاء التراكمي المعترف 
به في ميزانية الدخل، ومخصصات ECL. لهذا الهدف، يعمد المصرف إلى تقدير ِقيم ECL باالرتكاز إلى القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة 

للتعويض على حامل السند ألي خسارة ائتمانية حال تحصل. يتم خصم القصور النقدي من معدل قيمة المخاطر  المعدلة إلى االنكشاف ذو 
الصلة.

   
إن نموذج ECL هو تطّلعي ويتطّلب استخدام توقعات منطقية مدّعمة بالقرائن حول الشروط واألوضاع االقتصادّية المستقبلية، وذلك في 

 .ECL إطار تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وقياس

تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان  

يتم تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان على أساس المعطيات والمقومات ذات الصلة. فبهدف تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان 
ألصل مالي محدد قد شهدت زيادة كبيرة منذ االعتراف، يعمد المصرف إلى مقارنة خطر عدم السداد االحاصل على مدى العمر المتوقع 

لألصول المالية في تاريخ التقرير مع خطر عدم السداد المماثل عند النشأة، وذلك باستخدام مؤشرات المخاطر المفتاحية التي يتم اعتمادها 
في عمليات إدارة المخاطر التي يعتمدها المصرف. ومع كل تاريخ تقرير، يتم قياس التغير الحاصل في خطر االئتمان بشكل منفرد بالنسبة 

للمخاطر التي تعتبر هامة بحد ذاتها على مستوى انكاشافات التجزئة ذات الصلة بالجزء قيد القياس.

يتم ترحيل االنكشاف من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 في حال: 

التغير الحاصل في التصنيف قد تجاوز قلياًل الحد الذي وضعه المصرف استناًدا إلى االعتراف األولي؛  •

إعادة هيكلة الحساب وإعادة جدولته؛   •

تأخرسداد استحقاق األداة لفترة تتجاوز 30 يوًما؛ و   •

اعتبار مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل عالية مقارنة بمعايير الجودة الخاصة بالمصرف.   •

تبقى األدوات المالية التي يتم ترحياها من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 في المرحلة السابقة الذكر حتى يمضي على فترة أدائها المدة المحددة 
في سياسة المصرف وتوجيهات CBUAE )أي 12 شهًرا(. يرتكز قرار ترحيل األصول المالية من المرحلة 2 إلى المرحلة 3 إلى ما إذا كانت األصول 

اآلنفة الذكر قد شهدت تدهوًرا في الجودة االئتمانية عند تاريخ إعداد التقرير. 

التقديرات الخبيرة للمخاطر   

تتطلب منهجية مخصصات ECL الخاصة بالمصرف استخدام أحكام ائتمانية ترتكز إلى خبرات متمّرسة للتمكن من تجسيد التأثير التقريبي 
لعوامل لم يتم التقاطها في نتائج ECL المنمذجة على مدى فترات إعداد التقارير.

يبقى تعريف عدم السداد المعتمد من المصرف بالنسبة لتقييم تدهور الجودة متوافًقا مع توجيهات IFRS9، دون االستعانة بالمفترضات 
من اي وجه كان، ومتطابًقا مع المتطلبات التنظيمية.

تعتبر لجنة األصول الخاصة SAC السلطة العليا في ما يتعلق بصالحيات تخفيض تصنيف الحسابات المصرفية الكبيرة إلى قروض متعثرة. 
يتوجب تطبيق أحكام ائتمانية هامة، حيثما يتطلب ذلك، في حال االنتقال من المرحلة 1 إلى المرحلة 2.

العمر المتوقع  

عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، يأخذ المصرف بعين االعتبار الفترة التعاقدية القصوى التي يكون فيها المصرف عرضة للخطر 
االئتماني فضاًل عن إعادة الدفع حتى استحقاق األجل.
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 ج.   توصيف الطرق المعتمدة في في تحديد المخصصات المحاسبية للخسائر االئتمانية. عالوًة على ذلك، يتوجب على 
المصارف التي تتبنى نموذًجا محاسبًيا لـECL أن تقدم مسّوًغا للتصنيفات التي تم اعتمادها في تصنيف مخصصات 

ECL المحاسبية بشكل عام والتصنيفات المحددة للمنهج الموحد لالنكشافات. )تابع(

سياسات إعادة التمويل وإعادة الهيكلة 

إعادة التمويل: استبدال التسهيالت االئتمانية الحالية الخاصة بالملتزم من مصرف آخر بتسهيالت ائتمانية جديدة من UAB، أو توحيد 
التسهيالت االئتمانية الحالية الخاصة بالملتزم ضمن UAB شرط أن ال تكون مثل هذه التسهيالت في حالة عدم السداد، أو من المحتمل أن 

تصل إلى مرحلة التعثر في السداد.

إعادة الهيكلة: المراجعة أو التعديل المادي للشروط واألحكام للتسهيالت االئتمانية الحالية الخاصة بالملتزم والتي قد تشمل دفعات مقّلصة 
أو مؤجلة، تمديد في المهل، تقليص معدالت الفائدة/الربح أو دمج  معدالت الفائدة/الربح بهدف اإلعفاء، أو تخفيف وتليين الشروط واألحكام، 

أو تخفيف متطلبات الضمان. في مثل هذه الظروف، الفشل في االمتثال إلجراءات إعادة الهيكلة من هذا القبيل من المحتمل أن يؤدي إلى 
حدث ائتماني فوري أو في األمد القريب. 

قد يلجأ المصرف إلى إعادة تمويل تسهيلة ائتمانية حالية صادرة من مصرف آخر في حال أن الملتزم ليس في وضع مالي ضاغط.  .1

يتوجب على طلبات إعادة تمويل التسهيالت االئتمانية الحالية التي تستوفي تعريف »إعادة التمويل« الوارد أعاله، اتباع عملية المصادقة   .2
االئتمانية الحالية المعتمدة وذلك في ما يتعلق بالتسهيالت الجديدة أو الحالية.

حالما ُتظهر التسهيالت االئتمانية مؤشرات مبكرة تشير إلى احتمال حدوث واقعة ائتمانية من أي نوع، على المصرف المبادرة بالخطوات   .3
المبكرة. يتوجب على سلطة المصادقة المعنية مراجعة التسهيالت االئتمانية التي ُتظهر مؤشرات قد تؤدي إلى واقعة ائتمانية واتخاذ 

القرار حول ضرورة تخفيض تصنيف التسهيلة اآلنفة الذكر أو إعادة هيكلتها. 

يعمد المصرف إلى إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية بهدف تجنب فشل وشيك في السداد، معالجة توقف حالي عن السداد أو   .4
إعادة تأهيل دين متأخر في السداد، وطالما يعتبر مثل هذا اإلجراء البديل المفضل مقارنة مع المبادرة إلى المواجهة القانونية.

قد تتسم التسهيالت االئتمانية الحالية التي يتم النظر في إعادة هيكليتها بالمزايا التالية:

مدفوعات فائدة /ربح تخحطت مدة التوقف عن السداد 90 يوًما  أ. 

مدفوعات رئيسية متوقفة عن السداد لمدة تتجاوز 90 يوًما  ب. 

يواجه الملتزم صوبات مالية جدية  ج. 

عدم التيقن من توافر مصادر إعادة الدفع أو القدرة على إعادة الدفع أو الخدمة  د. 

الشك في قيمة االسترداد الداعمة للضمانة  ه. 

ثمة مخاطر جدية تتهدد القيمة األصلية تتمثل بخسارة رأسمالية جزئية أو كاملة  و. 

فشل عملية إعادة هيكلة سابقة  ز. 

في أي ظرف آخر تعتبره CRO مالئًما  ح. 

قد تتميز أحكام وشروط التسهيالت االئتمانية التي يعاد هيكليتها بما يلي:

دفع نقدي مخفض في معدل الفائدة/الربح  أ. 

رسوم مخفضة  ب. 

إعفاء الفائدة/الربح )عدم استرداد الفائدة/الربح المتراكم(  ج. 

مدفوعات رئيسية مخفضة أو معاد هيكليتها  د. 

تمديد الفترة المتبقية من أجل القرض  ه. 

إعفاء القيمة الرئيسية  و. 

ضعف التعهدات المالية و/أو الظروف  ز. 

آلية تهدف منح المصرف مكافآت إضافية لدى تحقق مخرجات ناجحة، مثل رسوم النجاح أو دفع غير نقدي للفائدة/الربح = PIK )الدفع   ح. 
العيني(

خفض هام في نسبة قيمة القرض LTV نتيجة تخفيض الضمان  ط. 
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 ج.   توصيف الطرق المعتمدة في في تحديد المخصصات المحاسبية للخسائر االئتمانية. عالوًة على ذلك، يتوجب على 
المصارف التي تتبنى نموذًجا محاسبًيا لـECL أن تقدم مسّوًغا للتصنيفات التي تم اعتمادها في تصنيف مخصصات 

ECL المحاسبية بشكل عام والتصنيفات المحددة للمنهج الموحد لالنكشافات. )تابع(

يبقى التقييم اإلجمالي لالئتمان، في ما يتعلق بالوضع االئتماني الخاص بالملتزم،  مسألة تقديرية؛ وهي توفر االطالع على طبيعة التسهيالت 
االئتمانية التي أعيد هيكليتها وخطر التصنيف المترتب العائد إلى الملتزم قبل وبعد وضع التسهيالت الي تمت مراجعتها قيد التشغيل.

لدى النظر في طلبات إعادة الهيكلة، ثمة عناية يتوجب إيالئها للمجاالت التالية، وذلك عند تقييم المركز المالي للملتزم، قدرة الملتزم على 
إعادة الدفع، ومجمل خطر االئتمان:

األداء المالي الحالي والمستقبلي، وفق تفهم واضح لالفتراضات للمعلومات الحساسة المفتاحية  أ. 

وضوح وديمومة التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية  ب. 

توافر التدفق النقدي الحر وإمكانية الولوج إليه  ج. 

التفاصيل الكاملة حول التسهيالت الممولة وغير الممولة من المقرضين اآلخرين، أنماط إعادة الدفع، وأية كفاالت شخصية أو معنوية  د. 

تفاصيل حول التداوالتأو الدائنين اآلخرين بما في ذلك تفاصيل الشيكات المؤجلة المصدرة  ه. 

التفاصيل الكاملة حول األصول الحالية والثابتة وايًضا التفاصيل ذات الصلة باألوراق المالية المقدمة للمقرضين اآلخرين  و. 

القييم الحالي للقيمة األصلية وقابلية استرداد الضمانات الحالية واحتمالية ارتفاع القيمة أو تدهورها مع الوقت.  ز. 

في حال أن المعلومات التي أصبحت متوفرة هي إما غير مكتملة أو تفتقر إلى التفاصيل الكافية، أو ال تتسم باالعتمادية المطلوبة، يتوجب 
األخذ بعين االعتبار االستعانةب مستشار أو مرشد خارجي لدعم الملتزم والحصول على تقييم أفضل للوضع وإعالم المصرف بناًءا عليه.

يخضع مفهوم إعادة التمويل، وفق التعريف الذي ورد أعاله، لعملية االئتمان العادية، وسيتم تقييم تصنيف المخاطر الخاص بالملتزم   .10
وفق المعايير التي تم تحديدها في أقسام »السياسة« التابعة لهذه السياسة.

في حال أن التسهيالت االئتمانية التي أعد هيكلتها اندرجت ضمن نطاق »التسهيالت االئتمانية المتعثرة« وفق ما هو محدد في   .11
تعليمات CBUAE، في هذه الحالة يعتبر االئتمان«دون المستوى«

 د.  التعريف الخاص بالمصرف بالنسبة لمنهج إعادة الهيكلة

قد تشتمل كل من إعادة الجدولة وإعادة الهيكلة تمديد الترتيبات الخاصة بالدفعات وابرام اتفاقية جديدة في ما يتعلق بشروط القرض. عند 
تنفيذ إعادة التفاوض حول األحكام، تسقط عن القرض سمة التأخر في السداد. يتوجب على اإلدارة المراجعة المستمرة للقروض التي ُيعاد 

التفاوض بشأنها للتأكد من استيفاء كافة المعايير واحتمالية إنجاز الدفعات المستقبلية. تبقى مثل هذه القروض خاضعة لتقييم التدهور 
الفردي أو الجماعي، والتي يتم احتسابها باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي للقرض.

التسهيالت التي أعيد جدولتها هي التسهيالت التي ُأعيد التفاوض فيها على أحكام ال تعّرض المصرف إلى خسارة في صافي القيمة الحالية 
NPV مقارنة مع التسهيلة االساسية.

التسهيالت التي أعيد هيكليتها هي التسهيالت التي ُأعيد التفاوض فيها على أحكام تعّرض المصرف إلى خسارة NPV مقارنة مع 
التسهيلة االساسية. يمكن أن تحدث خسارة NPV اآلنفة الذكر نتيجة أسباب عدة، مثل خصم هامش ضمان القيمة األصلية، تقليص معدل 

الفائدة/الربح، تمديد الفترة المتبقية من القرض أو غير ذلك من األحكام والشروط الناتجة.

تجزئة االنكشافات المعاد هيكلتها إلى انكشافات متدهورة وأخرى غير متدهورة.  ح. 

يصل إجمالي الحسابات المعاد هيكلتها إلى963.2 مليون درهم إمارتي. ويشكل إجمالي المبالغ المعاد هيكلتها 11.73% من إجمالي التمويل.
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CRC:  متطلبات االنكشاف النوعي بالنسبة إلى تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان

 أ.  السمات الجوهرية للسياسات والعمليات الخاصة بتصفيات المقاصة داخل وخارج الميزانية العمومية، والمؤشر الذي 
يحدد مدى استخدام المصرف لمثل هذه التقنيات والسياسات

تعتبر األصول وااللتزامات المالية متكافئة ويتم قيدها فق القيمة الصافية في المركز المالي الموحد فقط في حال توافر حق قاوني قابل 
للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وحين يعمد المصرف إلى إجراء التسوية إما على أساس صافي القيمة، أو لتبيان قيمة األصل ومن ثم 

تصفية االلتزام على نحو متزامن.

يتم عرض الدخل والنفقات على أساس صافي القيمة فقط حين تسمح المعايير بمثل هذا اإلجراء، أو في حال كان ذلك متعلًقا باألرباح 
والخسائر الناشئة من مجموعة من العمليات المماثلة، على غرار ما هو الحال بالنسبة للنشاط التجاري الخاص بالمصرف.

يعتبر المصرف طرًفا في عدد من الترتيبات، بما في ذلك اتفاقيات المقاصة الرئيسية، والتي تخوله حق مقاصة األصول المالية وااللتزامات 
المالية لكن ذلك فقط في حال لم يؤدي ذلك إلى تسوية المبالغ على أساس صافي القيمة أو بشكل متزامن، وعليه فإن األصول وااللتزامات 

ذات الصلة ُتعرض على أساس الربح.

االئتمان – مخاطر التعهدات )االلتزامات( ذات الصلة  

يمنح المصرف عمالءه كفاالت وخطابات ائتمان ُتلزم المصرف بمدفوعاٍت معينة في حال عدم السداد، أي حيث يفشل العميل في الوفاء 
بالتزامات محددة لألطراف اآلخرين.

مثل هذا اإلجراء يعرض المصرف إلى مخاطر مالية مماثلة في ما يتعلق بألصول التمويلية واالستثمارية، ويتم تخفيف مثل هذه المخاطر 
باعتماد عمليات الضبط والسياسات المعهودة.

 ب.  السمات الجوهرية للسياسات والعمليات ذات الصلة بتقييم الضمانات وإدارتها

ُتعّرف األوراق المالية على أنها البنود النقدية أو الشبه نقدية، على غرار الهامش النقدي، اإليداعات الثابتة تحت الرهن، كفاالت مالية غير 
مشروطة من مصارف مقبولة، أدوات قابلة للتداول مثل الشيك المصرفي، كمبيالة التحصيل عند الطلب، الكمبياالت الصادرة عن المصارف 

الوسيطة وأوراق مالية/سندات حكومية معّينة.

ُيعنى بالضمانات األوراق المالية اإلضافية التي تضمن انكشاف المصرف في حال أن المصدر الرئيسي إلعادة الدفع وسيولة األوراق المالية التي 
سبق ذكرها أعاله غير كافية لتسوية انكشاف المصرف بشكل كامل. مثل هذه الضمانات: الرهن العقاري، أسهم للشركات المدرجة في 
البورصة والمصنفة أوراق مالية من الدرجة األولى، رهونات المنشآت، اآلالت والعربات، الخ. تحدد السياسة المعتمدة المارسات المقبولة في 

التقييم  والتواتر الزمني استناًدا إلى نوع األصل. يتم االحتفاظ بالئحة موسسات التقييم المصادق عليها بهدف إجراء التقييمات اآلنفة الذكر.

 ج.   معلومات حول تركزات السوق أو مخاطر االئتمان وفق أدوات تخفيف مخاطر االئتمان )أي وفق نوع الجهة الكفيلة، مانح 
الضمان والمشتق االئتماني(

تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند انخراط عدد من العمالء في نشاطات تنتمي ألعمال متشابهة، نشاطات في المنطقة الجغرافية نفسها، 
أو نشاطات ذات سمات اقتصادية متشابهة، مما يؤدي إلى تعرض قدراتهم للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية إلى تغييرات متماثلة في ظروف 

متماثلة، سواء كانت هذه الظروف اقتصادية، سياسية أو غير ذلك. تركزات مخاطر االئتمان هي مؤشر حساسية أداء المصرف تجاه التطورات 
التي تؤثر على قطاع محدد أو منطقة جغرافية محددة.

يعمد المصرف إلى إدارة االنكشاف المترتب على الخطر االئتماني من خالل التنوع في المصادر التمويلية لضمان عدم حصول تركزات ال مبرر 
لها  في المخاطر متأتية من عمالء أفراد أو مجموعات من العمالء في منطقة جغرافية معينة أو في قطاعات اقتصادية معينة، والتي يتم 

تحقيقها من خالل عتبات الرغبة في المخاطر، معايير األسواق المستهدفة ومعايير المخاطر المقبولة.

يقوم المصرف بإدارة الخطر االئتماني من خالل وضع قيود على كمية الخطر المقبولة بالنسبة لعمالء محددين أو مجموعات معينة من 
العمالء وكذلك األمر بالنسبة لقطاعات اقتصادية محددة. كما يستطيع المصرف تحقيق ما سبق ذكره من خالل تخفيف خطر االئتمان عبر 

الكفاالت والضمانات الملموسة.
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CRD:  انكشافات الجودة على استخدام المصرف للتصنيفات االئتمانية الخارجية بموجب النهج الموحد لخطر 
االئتمان

 أ.  اسماء مؤسسات تقييم لمخاطر الخارجية )ECAI(، ووكاالت مخاطر التصدير )ECA( المعتمدة من ِقبل المصرف، وأسباب 
التغييرات الحاصلة على مدى فترات إعداد التقارير

ثمة مؤسسات لتقييم مخاطر االئتمان )ECAI( اعترف بها CBUAE. وما من تغيير على مدى فترات إعداد التقارير.

 ب.   أنواع األصول التي يتم استخدام ECA وECAI في تقييمها

المدخالت ذات الصلة بالشركات، المصارف، الجهات السيادية والحكومية المصنفة خارجًيا. في الحاالت التي يتوفر فيها التصنيف الخارجي، 
يمكن اعتماد التصنيف المذكور داخلًيا. تتم مطابقة التصنيفات الخارجية مع المقاييس الداخلية باعتماد PD. لتسهيل الحوارات، نستخدم 

مقياس من 22 تصنيف تماًما كما هو معتمد من ِقبل غالبية وكاالت التصنيف.

 ج.   توصيف للعملية المستخدمة في تحويل تصنيفات الجهة المصِدرة إلصدار تصنيفات ائتمانية إلى أصول قابلة للمقارنة 
في دفتر المصرف

يعمد المصرف إلى تقييم ومطابقة احتمال توقف األطراف المقابلة من غير عمالء التجزئة المنفردين عن السداد باستخدام الجدول الداخلي 
للمصطلحات والمعتمد للفئات المختلفة من األطراف المقابلة. وهي تشمل: الشركات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، المؤسسات 

المالية، والجهات السيادية.

تم تطوير النماذج باالستعانة بمستشارين معتمدين وهي تخضع للتحقق الداخلي والخارجي. من ثم، تتم معايرة النماذج مع مقياس 
 .Moody الخاص بالتحليل االئتماني من شركة مودي CreditLens التصنيف الداخلي المعتمد من المصرف، وُتضم إلى منصة تطبيق

يتحقق المصرف بشكل مستمر من أداء التصنيفات وقدراتها التنبؤية في ما يتعلق بوقائع عدم السداد.

د.   تنسيق القياس األلفبائي الرقمي لكل من الوكاالت المعتمدة مع سالت المخاطر )إال في حال نشر المراقب المعني تطابق 
معياري يتوجب على المصرف االمتثال له(. 

:CreditLens تمت مطابقة مقياس التصنيف الداخلي للمصرف مع  مقياس التصنيفات الخاص بـ

تقوم سياسة المصرف على الحفاظ على تصنيفات للمخاطر تتسم بالدقة واالمتثال على مدى المحفظة االئتمانية. يضمن ما سبق ذكره 
تسهيل اإلدارة المحورية للمخاطر القابلة للطبيق ومقارنة االنكشافات المالية بالنسبة لكافة خطوط األعمال، المناطق والمنتجات. تتم تجزئة 

كافة تصنيفات المخاطر الداخلية إلى فئات مختلفة استناًدا إلى الرغبة في المخاطر، التجزئات ومحفظة المخاطر. كما يتم تقييم وتحديث 
تصنيفات المخاطر المتأتية بشكل منتظم.
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هـ.   تقسيم انكشافات القرض حسب المساحات الجغرافية )مكان اإلقامة( والقطاع 

و.  تقسيم القروض والسلف )االنكشافات الممولة( حسب المساحات الجغرافية )مكان اإلقامة( والقطاع 

الدولة

السنة المالية 2021

األصل العرضي والتعهدات غير أصول داخل الميزانية العمومية
المستخدمة

ألف درهم إماراتيألف درهم إماراتي

12,409,3694,908,107اإلمارات العربية المتحدة

1,215,35320,695دول أخرى في الشرق األوسط 

64,32315,186أوروبا

-75,889الواليات المتحدة األميركية

885,7957,020بقية دول العالم

14,650,7284,951,008اإلجمالي

عمليات مصرفية للمؤسسات الدولة
اإلجمالياألعمال المصرفية بالتجزئةالكبيرة

6,795,8491,680,3938,476,242اإلمارات العربية المتحدة 

110,642-110,642تركيا 

107,290-107,290مصر 

91,522-91,522بنغالدش 

86,304-86,304ُعمان 

55,088-55,088موريشيوس

35,398-35,398بروندي

23,871-23,871فيتنام 

18,363-18,363نيجيريا 

7,345-7,345باكستان 

3,479-3,479المملكة العربية السعودية 

2,295-2,295سريالنكا 

179-179ماليزيا 

159-159الكويت 

7,337,7821,680,3939,018,175اإلجمالي
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ز.   مبالغ االنكشافات المتدهورة )وفق التعريف المستخدم من ِقبل المصرف لألهداف المحاسبية( والمخصصات ذات الصلة 
مجزءة حسب القطاع

ح.  تحليل التقادم في العمر المحاسبي لالنكشافات التي فات موعد استحقاقها لكن غير متدهورة

ط.   تقسيم االنكشافات المعاد هيكليتها بين مضمحلة وغير مضمحلة   

 من ٣1 إلى أقل من ٣0 يومالسنة المالية 2021 
٦0 يوم

 من ٦1 إلى 
المجموعأكثر من ٩1 يوم٩0 يوم

42,3968,14471012551,376القروض والسلف

السنة المالية 2020 

96,27424,2155,16610,053135,709القروض والسلف

اإلجماليالمرحلة ٣المرحلة 2المرحلة 1

42,39642,39642,39642,396اإلجمالي

)338,372()322,715()13,889()1,768(إجمالي المخصصات 

467,153624,847 117,841 39,853 صافي االنكشاف االئتماني 

القروض الهالكة حسب القطاع 

اإلجمالياإلجماليالقطاع االقتصادي 

--القطاع الحكومي والقطاع الخاص

325,273136,488التداوالت

438,017186,754القروض الشخصية )التجزئة وقطع االعمال(

181,32670,896التصنيع

7,21811,793البناء

97,74490,224الخدمات

88,44642,779المؤسسات المالية 

5,775-النقل واالتصاالت 

--الزراعة

--غيرها

1,138,023544,709اإلجمالي
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إجمالي 
االنكشافات 

غير 
المضمونة: 

القيمة 
الدفترية

االنكشافات 
المضمونة 

بضمانات

االنكشافات 
المضمونة 
بضمانات ، 
من بينها:

مبالغ 
مضمونة

االنكشافات 
المضمونة 

بكفاالت 
مالية

االنكشافات 
المضمونة 

بكفاالت 
مالية، من 

بينها:
مبالغ 

مضمونة

االنكشافات 
المضمونة 
بمشتقات 

نقدية

االنكشافات 
المضمونة 
بمشتقات 
نقدية، من 

بينها:
مبالغ 

مضمونة

------ 9,018,175القروض1

أوراق مالية 2
------ 3,531,764مدينة 

------ 12,549,939األجمالي٣

4
من بينها 

المتوقف عن 
السداد

1,138,023 ------

CRMو CCF االنكشافات قبل
االنكشافات 
بعد CCF و

CRM
RWA وكثافة RWA

نوع األصول
المبلغ داخل 

الميزانية 
العمومية

المبلغ خارج 
الميزانية 
العمومية

المبلغ 
داخل وخارج 

الميزانية 
العمومية

RWA RWA كثافة

18.2%4,205,166767,167-4,205,166الجهات السيادية والمصارف المركزية التابعة لها1

65.1%2,483,1991,616,740-2,483,199وحدات القطاع الخاص2

-----مصارف التنمية المتعددة األطراف3

83.9%1,154,234193,6631,300,890968,880المصارف4

-----مؤسسات األورق المالية5

117.9%3,610,8104,788,3725,275,7254,256,261الشركات6

78.6%561,742441,412-561,742محافظ قروض التجزئة التنظيمية7

37.9%1,023,687387,473-1,023,687مضمون بعقار سكني8

100.0%808,009808,009-808,009مضمون بعقار تجاري9

10)EIF( استثمار حقوق الملكية في الصناديق-----

55.7%1,032,72569,140510,122575,549قروض فات موعد استحقاقها11

-----تصنيفات ذات مخاطر أعلى12

74.1%1,105,2931,103,110-1,488,174أصول أخرى 13

66.7%16,367,7485,051,17517,273,83410,924,601اإلجمالي1٤

CR3:  تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان

)CRM( النهج الموّحد – االنكشاف المترتب على الخطر االئتماني وتخفيف خطر االئتمان  :CR4
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غيرها150٪100٪٧5٪50٪٣5٪20٪0٪أنواع األصول

مجموع 
المبالغ 

اإلجمالية 
لالنكشافات 

االئتمانية 
)قبل CCF و

)CRM

1

الجهات السيادية 
والمصارف 

المركزية التابعة 
لها

3,295,691177,885731,5904,205,166

وحدات القطاع 2
894,782301,2671,287,1502,483,199الخاص

مصارف التنمية 3
المتعددة األطراف

19,643675,055563,72742,4641,300,890المصارف4

مؤسسات األوراق 5
المالية

958,4453,841,90215,828459,5505,275,725الشركات6

محافظ قروض 7
481,32480,419561,742التجزئة النظامية

مضمون بعقار 8
978,79144,8961,023,687سكني

مضمون بعقار 9
808,009808,009تجاري

10
استثمار حقوق 

الملكية في 
)EIF( الصناديق

قروض فات موعد 11
379,269130,853510,122استحقاقها

فئات ذات مخاطر 12
أعلى

56,423940,391108,4791,105,293أصول أخرى13

٤,٣10,5٦01,0٩2,٣10٩٧٨,٧٩1٩٧٦,٣22٤٨1,٣2٤٨,٦٧٧,٣5٣2٩٧,٦25٤5٩,5501٧,2٧٣,٨٣٤المجموع1٤

CR5:  النهج الموّحد – االنكشافات حسب نوع األصل وأرجحية المخاطر 

أرجحية المخاطر
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مخاطر ائتمان الطرف المقابل  .11

مخاطر ائتمان الطرف المقابل هي تخلف الطرف المقابل للعملية عن السداد قبل التسوية النهائية للمعاملة، وذلك في الحاالت التي يكون 
فيها هناك خطر ثنائي للخسارة. المخاطر الثنائية للخسارة هي المفهوم الرئيسي الذي يتم على أساسه حساب مخاطر الطرف المقابل. 

يشمل التعريف الواسع لمخاطر ائتمان الطرف المقابل مخاطر المسار الخاطئ.

ييحتسب المصرف رسوم مخاطر ائتمان الطرف المقابل لجميع االنكشافات التي تشكل خطرا على مخاطر ائتمان الطرف المقابل. فئات 
المعامالت التي تعطي تشكل خطرا على مخاطر ائتمان الطرف المقابل هي:

 )OTC( المشتقات المتداولة خارج البورصة  •

المشتقات المتداولة في البورصة  •

معاملة التسوية لصفقة طويلة األجل  •

معامالت تمويل األوراق المالية  •

وعادة ما تظهر المعاملة المذكورة أعاله الخصائص المجردة التالية:

تخلق المعاملة مخاطرة مكشوفة أو قيمة سوقية  •

تنطوي الصفقة على قيمة سوقية مستقبلية عشوائية تستند إلى متغير السوق  •

CCRA: إفصاح الجودة المتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل

)أ(   الطريقة المستخدمة لتعيين قيود التشغيل المحددة من حيث رأس المال الداخلي لالنكشافات االئتمانية للطرف 
المقابل والنكشافات الخدمات المقاصة المركزية للطرف المقابل

غير قابل للتطبيق. ليس هناك انكشاف لخدمات المقاصة المركزية للطرف المقابل

)ب(   السياسات المتعلقة بالكفاالت وغيرها من تدابير التخفيف من المخاطر والتقييمات المتعلقة بمخاطر ائتمان الطرف 
CCP المقابل، بما في ذلك انكشافات خدمات المقاصة المركزية للطرف المقابل

غير قابل للتطبيق. ليس هناك انكشاف لخدمات المقاصة المركزية للطرف المقابل

ال يوجد حاليا أي انكشاف لخدمات المقاصة المركزية للطرف المقابل.

)ج(   السياسات المتعلقة باالنكشاف لمخاطر المسارالخاطئ

ال يوجد حاليا أي انكشاف لخدمات المقاصة المركزية للطرف المقابل.

)د(   األثر من حيث مقدار الضمانة التي يتعين على المصرف تقديمها في ضوء انخفاض التصنيف االئتماني.

غير قابل للتطبيق.

149 البنك العربي المتحد التقرير السنوي 2021



اتفاقية بازل 3 - الركيزة رقم 3 - اإلفصاحات

غير ذلك٪0٪20٪50٪٧5٪100٪150
إجمالي 

االنكشاف 
االئتماني

--------الكيانات السيادية

--------كيانات القطاع العام

--------مصارف التنمية المتعددة األطراف

87,927-82,071826-5,030--المصارف

شركات األوراق المالية/ مكاتب سماسرة 
--------البورصة

12,238--12,238----الشركات

--------محفظات تجارة التجزئة التنظيمية

--------مضمونة بعقارات السكنية

--------مضمونة بعقارات تجارية

االستثمار في صناديق حقوق الملكية 
)EIF(--------

--------قروض مستحقة

--------الفئات ذات مخاطر أعلى

--------األصول األخرى

100,1٦5-٩٤,٣0٩٨2٦-5,0٣0--مجموع

CCR1:  تحليل االنكشاف لمخاطر ائتمان الطرف المقابل )CCR( حسب النهج

أرجحية الخطر

المحفظة التنظيمية

CCR3:  النهج الموحد - االنكشاف لمخاطر ائتمان الطرف المقابل )CCR( حسب المحفظة التنظيمية وأرجحية 
المخاطر

تكلفة 
االستبدال

االنكشاف 
المحتمل 

في 
المستقبل

التعرض 
اإليجابي 
المتوقع 
الفعال 
EEPE

ألفا 
المستخدمة 

لالنكشاف 
لدى التوقف 
عن السداد 

)EAD(

 )EAD( بعد 
)CRM(

الموجودات 
المرجحة 
للمخاطر 

RWA

 )SA-CCR ) النهج الموحد للمخاطر االئتمانية 1
84,16915,996100,16585,852للطرف المقابل )للمشتقات(

طريقة النموذج الداخلي )للمشتقات و معامالت 2
----تمويل األوراق المالية(

النهج البسيط للتخفيف من مخاطر االئتمان 3
)SFT لـ(--

النهج الشامل للتخفيف من مخاطر االئتمان 4
--)للمعامالت المشمولة بضمان(

5SFT القيمة المعرضة للخطر لـ--

85,852المجموع٦
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)CCR( مكونات ضمانات االنكشاف لمخاطر ائتمان الطرف المقابل  :CCR5

الضمانات المستخدمة في الضمانات المستخدمة في المعامالت المشتقة
المعامالت المشمولة بضمان

القيمة العادلة للضمانات 
المستلمة

القيمة العادلة للضمانات 
المنشورة

القيمة 
العادلة 

للضمانات 
المستلمة

القيمة 
العادلة 

للضمانات 
المنشورة غير منفصلمنفصلغير منفصلمنفصل

------النقد - العملة المحلية

------النقد - العمالت األخرى

------الدين السيادي المحلي

------ديون الوكاالت الحكومية

------سندات الشركات

-----أوراق مالية سهمية

------ضمانات أخرى

------المجموع

SECAغير قابل للتطبيقإنكشافات الجودة المتعلقة بانكشافات التوريق

SEC1ال شيءانكشافات التوريق في الدفتر المصرف

SEC2ال شيءانكشافات التوريق في دفتر التداول

SEC3ال شيءانكشافات التوريق في دفتر المصرف ومتطلبات رأس المال التنظيمي المرتبطة به - المصرف بصفة ُمنشئ أو راٍع

SEC4ال شيءانكشافات التوريق في دفتر التداول ومتطلبات رأس المال المرتبطة به - المصرف بصفة مستثمر

CCR6:  االنكشاف لمشتقات االئتمان – صفر )ال شيء(

CCR8:  االنكشاف لألطراف المقابلة المركزية - ال شيء

التوريق  .12

غير قابلة للتطبيق.
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مخاطر السوق  .1٣

MRA:  متطلبات إفصاح الجودة العامة ذات الصلة بمخاطر السوق

)أ(   استراتيجيات وعمليات المصرف: يجب أن يتضمن ذلك شرًحا لألهداف اإلستراتيجية لإلدارة في إجراء أنشطة التداول، 
باإلضافة إلى العمليات المنفذة لتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر السوق المترتبة على المصرف، بما في ذلك 

سياسات التحوط من المخاطر واستراتيجيات /عمليات المراقبة الفاعلة المستمرة للتحوطات.

مخاطر السوق هي الخطر المترتب على المصرف في حال أن أرباح المصرف أو رأسماله ، أو قدرته على تلبية أهداف العمل ، تتأثر سلًبا 
بالتغيرات في مستوى أو تقلبات أسعار السوق أو األسعار، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية، ومعدالت الربح وفروق االئتمان وحقوق الملكية 

و أسعار الصكوك / سوق السندات إلخ.

مع األخذ بعين االعتبار الحجم والمقياس، ال يشجع المصرف أنشطة المتاجرة بالملكية. لدى المصرف رغبة منخفضة في انكشافات مخاطر 
السوق مسترشًدا بالقدرات المحتملة المصادق عليها. ويقدم المصرف حلول التحوط لعمالئه للتخفيف من مخاطر السوق على التزاماتهم 

األساسية وليس ألغراض المضاربة من أي نوع كانت. كما ال يسمح المصرف إال بمنتجات محدودة ألغراض التحوط. ويتم رصد هذه الحاالت واإلبالغ 
عنها على أساس منتظم. يعمد المصرف إلى إنهاء صفقات عمالئه الذين يتعاملون مع األطراف المقابلة بين المصارف، وذلك بهدف عدم 

تحمل أي مخاطر سوقية كبيرة على المراكز ذات الصلة.

)ب(   هيكلية وتنظيم وظيفة إدارة مخاطر السوق: توصيف هيكلية إدارة مخاطر السوق االتي ُأنشئت لتنفيذ استراتيجيات 
وعمليات المصرف التي تمت مناقشتها في النقطة المذكورة أعاله، وتوصيف العالقات وآليات التواصل بين مختلف 

األطراف المنخرطة في إدارة مخاطر السوق.

تتم حوكمة مخاطر السوق عبر إطار إدارة مخاطر المؤسسة وإطار الرغبة في المخاطر وسياسة مخاطر السوق المصادق عليها من ِقبل 
مجلس إدارة المصرف. ومن ثم يقوم مجلس اإلدارة بتفويض مسؤولية إدارة مخاطر السوق المترتبة على المصرف إلى لجنة المخاطر المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة )BRC( . تتولى كل من لجنة BRC وإدارة المخاطر )RC( بمراجعة سياسة مخاطر السوق الرغبة في المخاطر وحدود التحمل 

التي تقترحها إدارة المخاطر على المصرف، وذلك بما يتماشى مع أهداف المصرف واستراتيجيته والرغبة في المخاطر.

تتم مراجعة إطار عمل إدارة المخاطر المؤسساتية وسياسة مخاطر السوق سنوًيا ، وكذلك األمر بالنسبة للتغييرات / التحسينات ، إن وجدت ، 
.BRC و RC تتم المصادقة عليها من ِقبل لجنة

وتتولى لجنة األصول والمطلوبات واالستثمار “ أليكو” مراقبة مراكز خطر السوق، ويتوجب على رئيس ERM رفع التقارير ذات الصلة 
بالمعلومات اإلدارية إلى “أليكو” لغرض إجراء المناقشات الضرورية واتخاذ القرارت المناسبة.

تنضوي وظيفة مخاطر السوق تحت إشراف وحدة إدارة مخاطر المؤسسة و وترفع تقاريرها إلى رئيس إدارة المخاطر. يتولى قسم قياس 
مخاطر السوق MRM بمراجعة اإلطار بشكل دوري والتأكد من مواءمته مع ظروف السوق المتغيرة والتحديثات في المبادئ التوجيهية 

التنظيمية التي تؤثر على عمليات المصرف.
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ج(  نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر و / أو أنظمة القياس

يقوم المصرف باحتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السوق باستخدام نهج بازل 3 الموحد.

مخاطر السوق الخاضعة لرأس المال هي كما يلي:

التقارير الرئيسية المستخدمة في مخاطر السوق.

السيولة
احتسب قسط السيولة الشهري كمدخل لبروتوكول نقل الملفات  •

Greeks ومخاطر أسعار الفائدة في دفتر المصرف وخيارات متغيرات قياس المخاطر NSFR و LCR المتعلقة بـ BRFs قم بإعداد  •
تقرير عن تكلفة الصناديق  •

مراقبة الودائع وتأثيرها على المعدالت المفتاحية  •
تقرير ترّكز الودائع  •

تحديث الدراسة السلوكية للودائع غير المستحقة والودائع ألجل  •
CFP لــ EWIs اختبار  •

ALM  إعداد الميزانية العموميةالخاصة بإدارة األصول والمطلوبات  •
تقارير السيولة والفوائد  •

تقييم تسعير الودائع  •
تحليل فجوة السيولة  •

مخاطر معدل الفائدة:
رصيد DVO1 ومحفظة التداول  •

تقرير عدم تطابق معدالت الفائدة  •
)EVE( تقرير القيمة االقتصادية لحقوق الملكية ،)NII( صافي إيرادات الفوائد  •

اختبار الضغط  •

مخاطر السوق:
الحد من المراقبة عبر المنتج وفئة األصول  •

تقارير استخبارات السوق والتنبيهات  •
السوق إلى السوق وتقرير التقييم  •

تقارير فعالية التحوط )صفقات مقايضة سعر الفائدة( وحساب معدل التحوط  •
مراقبة حّد اإلقراض للدولة ومبادلة مخاطر االئتمان CDS / التصنيف  •

االنكشاف اعتبارًا من 2021/12/٣1التعريفأنوع المخاطر

المخاطر الناشئة عن التقلبات في مستوى معدالت الفائدة حسب ظروف السوق وتؤثر مخاطر معدل الفائدة
على أسعار حساسيات أسعار الفائدة األدوات المالية.

األصول )باأللف(:

1.    اجمالي المبالغ المستحقة من المصارف: 
378.735

2.   إجمالي القروض: 9.018.175
3.   إجمالي االستثمار: 3.531.764

الخصوم )باأللف(:

1.   مستحق للمصارف: 2.410.988
2.  الودائع: 10.406.425

مخاطر سوق صرف 
العمالت

المخاطر الناشئة عن تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية والتي تؤثر على المعامالت 
نعمالمقّومة بعملة أخرى غير العملة المحلية للمصرف.

مخاطر انكشافات حقوق 
ال شيءالمخاطر الناشئة عن التقلبات في أسعار األسهم والتقلبات عائدات أرباح األسهم.الملكية

ال شيءالمخاطر الناشئة عن التقلبات في أسعار السلع.مخاطر السلع األساسية

المخاطر الناشئة عن عدم استقرار التقلبات في األسعار وأسعار صرف التي تؤثر على مخاطر الخيارات
ال شيءاألدوات المالية ذات اختيارات.
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٣1 ديسمبر 2021

RWA

0مخاطر معدل الفائدة العامة )العامة والخاصة(1

0مخاطر حقوق الملكية )العامة والخاصة(2

2,835مخاطر سوق العمالت األجنبية3

0مخاطر السلع4

الخيارات

نهج مبسط5

طريقة دلتا بالس6

نهج السيناريو7

0التوريق8

2,835المجموع9

مخاطر معدل الفائدة في دفتر المصرف  .1٤

تنشأ مخاطر معدل الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. 
يتعرض المصرف لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة الفجوات أو عدم التطابق في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج الميزانية العمومية 
المستحقة  أو تلك التي  يعاد تسعيرها في فترة معينة. عمد مجلس اإلدارة إلى وضع قيود على فجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. وتتم 

مراقبة المراكز على أساس يومي ويتم استخدام استراتيجيات التحوط لضمان الحفاظ على المراكز ضمن القيود الموضوعة.

تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل أساسي من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة ومن خالل توافر قيود مصادق عليها مسبًقا لنطاقات 
إعادة التسعير. ALICO هي هيئة مراقبة االمتثال للقيود اآلنفة الذكر ويساعدها السوق المالي من خالل أنشطة المراقبة اليومية التي 

يمارسها.

يظهر تأثير الصدمة على سعر الفائدة أدناه:

IRRBB1:  معلومات كمية حول مخاطر أسعار الفائدة في محفظة المصرف

العملة المستخدمة في إعداد التقرير )بآالف الدرهم اإلماراتي(
التغير في القيمة 
االقتصادية لحقوق 

EVE الملكية

التغيير في صافي 
NII إيرادات الفوائد

2021/12/٣12021/12/٣1الفترة

155,184)37,530(ارتفاع متساو ومتواز بمنحنى العائد بمقدار 200 نقطة أساس

)155,184(89,931انخفاض متساو ومتواز بمنحنى العائد بمقدار 200 نقطة أساس

)471(االلتواء

)75,134(التفلطح

)22,764(ارتفاع أسعار العائد قصيرة األجل

-انخفاض أسعار العائد قصيرة األجل

)75,134(الحد األقصى

 )SA( مخاطر السوق بموجب النهج الموحد  :MR1ألف درهم إماراتي
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مخاطر التشغيل  .15

)أ(   سياسات المصرف وأطره ومبادئه التوجيهية إلدارة المخاطر التشغيلية

مخاطر التشغيل هي “مخاطر الخسائر الناجمة عن إخفاق أو عدم كفاية العمليات الداخلية واألشخاص المعنيين في المصرف ، و األنظمة أو 
تلك الناتجة عن أحداث خارجية، ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية، ولكنه يستثني كل من المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة. 

تشمل العناصر المفتاحية لإلطار ما يلي:

التقييم الذاتي لضبط المخاطر  •

إدارة الحوادث حيث يتم تسجيل جميع وقوعات الخسارة والحوادث ذات الصلة في قاعدة بيانات الحوادث. تحديد المخاطر وإعداد مؤشرات   •
المخاطر المفتاحية للعمليات الجديدة أو المحسنة.

رفع تقارير المخاطر إلى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة.  •

تتم اإلدارة اليومية للمخاطر التشغيلية من خالل الحفاظ على نظام شامل للضوابط الداخلية ، مدعوًما بأنظمة و”سياسة” وإجراءات لمراقبة 
المعامالت والوثائق ، باإلضافة إلى تخطيط استمرارية األعمال وعملية التعافي من الكوارث.

)ب(   هيكلية وتنظيم إدارة المخاطر التشغيلية ووظيفتها الرقابية

يتبع إطار المخاطر التشغيلية للبنك الخطوط لمنهجية الدفاع. ويحدد إطار العمل بوضوح أدوار ومسؤوليات األفراد / الوحدات )عبر الخطوط 
الثالثة( المنخرطة في تحديد وتقييم ومراقبة وتخفيف ورصد واإلبالغ عن مخاطر التشغيل. ويرفع قسم إدارة المخاطر التشغيلية تقاريره إلى 

إدارة المخاطر، بغض النظر عن األعمال والعمليات، ويضمن استمرار توافق الممارسات مع إطار العمل المعتمد.

)ج(   نظام قياس المخاطر التشغيلية

بهدف دعم قياس المخاطر التشغيلية ، وضع المصرف نظاًما مخصًصا للمخاطر التشغيلية يسمح بالحفاظ على قاعدة بيانات الحوادث 
وأدوات تقييم المخاطر مثل التقييم الذاتي للتحكم في المخاطر ومؤشرات المخاطر المفتاحية. يتبع المصرف حالًيا نهج المؤشر األساسي 

لبازل 2 في احتساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية.

)د(   النطاق والسياق الرئيسي إلطار تقديم التقارير عن المخاطر التشغيلية لإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة

يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إدارة المخاطر التشغيلية. ويشمل ذلك تحديد الرغبة في المخاطرة ذات الصلة بالمخاطر 
التشغيلية ، والمصادقة على إطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية ، واإلشراف على اإلدارة العليا لضمان تنفيذ االستراتيجيات والسياسات 

والعمليات بشكل فعال.

يتم مشاركة تقارير المخاطر التشغيلية مع وحدات األعمال المعنية واإلدارة العليا ومجلس اإلدارة على أساس دوري والذي يتضمن تحليل 
محفظة المخاطر التشغيلية للمصرف.

)هـ(   الطرق المعتمدة في تخفيف المخاطر وتحويل المخاطرفي إطار إدارة المخاطر التشغيلية

يعمل المصرف على التخفيف من المخاطر من خالل وضع السياسات واإلجراءات وتعزيز البيئة الرقابية بشكل مستمر بما يتماشى مع الرغبة 
في المخاطر التشغيلية المصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة. في حين أن المصرف ملتزم بتطبيق ممارسات فعالة إلدارة المخاطر ، فإنه 

يحافظ أيًضا على منهجية فعالة لتحويل المخاطر من خالل الحصول على التأمين. ويتعاون المصرف بشكل ناشط مع مقدم خدمات التأمين 
من أجل التجديد وإدارة المطالبات في الوقت المناسب.
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سياسة المكافآت  .1٦

إفصاحات الجودة

السمات المفتاحية لنظام المكافآت

)أ(   اسم الهيئة الرئيسية المشرفة على المكافآت ومكوناتها وواليتها.

االسم: لجنة الترشيح والمكافآت في مجلس اإلدارة

تم تحديد المكونات والقواعد األخرى في شروط المراجع

توفر لجنة إدارة والمكافآت )GRC( اإلشراف على سياسات الموارد البشرية للمصرف وهي الهيئة الرئيسية التي تشرف على مكافآت المصرف، 
نيابة عن مجلس المديرين. وتتمتع GRC بسلطات إشرافية ورقابية مستقلة لمراجعة سياسات الموارد البشرية التي أقرتها لجنة إدارة 

المصرف )Mancom( أو الرئيس التنفيذي )CEO( والموافقة عليها.

)ب(    الخبراء االستشاريون الخارجيون الذين تم التماس مشورتهم ، والهيئة التي تولت تكليفهم ، والمجاالت التي تتعلق 
بعملية المكافآت.

أجرى Korn Ferry في عام 2020 تقييمات الوظائف، وهيكل الدرجات الجديد، مجموعات المؤسسات الشبيهة لقياس األداء المقارن، 
واستراتيجية المكافأة، وجداول الرواتب الجديدة والمكافآت المتغيرة.

)ج(    وصف لنطاق سياسة مكافآت المصرف )على سبيل المثال حسب المناطق وخطوط األعمال التجارية(، بما في ذلك مدى 
انطباقها على الشركات الفرعية والفروع األجنبية

تم التأكد من تحديد جدول المكافآت وفق البيانات غير الوطنية، وعلى غرار تم تطوير نطاقات المكافآت على أساس البيانات غير   •
الوطنية.

تمت إضافة البدالت الوطنية كزيادة في البدالت للمواطنين والتي تضمن توافق نطاق المكافآت للمواطنين مع بيانات المجموعات   •
النظيرة.

تم تطوير مقاييس منفصلة للكفاءات األساسية، التمكين والدعم. بالنسبة لفئة الموظفين الخارجيين الذين تم التعاقد معهم، تنص   •
التوجيهات على أن بيانات مثل هؤالء المظفين يجب أن تكون أقل بنسبة 10% من بيانات الدعم. لم يتم تضمين مقياس منفصل.

)د(   توصيف ألنواع الموظفين الذين يعتبرون من أصحاب المخاطر المادية وكبار المديرين.

يعتبر الرئيس التنفيذي )اإلدارة العليا( والتقارير المباشرة )اإلدارة التنفيذية( من كبار المديرين والمجازفين بالنسبة للمخاطر المادية.
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المعلومات المتعلقة بتصميم وهيكل عمليات المكافآت. يجب أن تشمل اإلفصاحات ما يلي:

)هـ(   لمحة عامة عن السمات واألهداف الرئيسية لسياسة المكافآت.

إن نهج التعويض الذي يتبعه المصرف هو نهج قائم على األداء ، ودراية السوق ويتماشى مع استراتيجية األعمال التجارية ومصالح 
المساهمين.

وهو يشجع الثقافة التي تحفزها الجدارة وبالتالي تتمايز المكافآت حسب األداء الممتاز ، على المدى القصير والطويل في آن. مبادئنا هي:

الدفع مقابل األداء ، على أساس المخاطرة المتوازنة والسلوك التجاري الجيد كما تم قياسه في عملية تقييم األداء.  •

استقطاب والحفاظ على الموظفين المتميزين والموهوبين والموارد الهامة لألعمال وتحفيز جميع الموظفين لتحقيق النتائج بنزاهة   •
وإنصاف.

مراقبة اتجاهات وممارسات التعويض في األسواق ذات الصلة.  •

تطبيق إدارة قوية للشركات واالمتثال للمتطلبات التنظيمية.

تتمثل سياسة المصرف في أن مستوى تعويض الذي يتقاضاه كل موظف يعتمد على تقييم دوره. ُيشتق مستوى مسؤولية الفرد من وصف 
وظيفته. سيتم ربط المكافآت ومكافآت الموظفين بسالمة المركز المالي للبنك.

يجب أن تكون زيادات التعويضات الناتجة عن الترقيات أو الزيادات في الجدارة متوافقة مع مستوى الوظيفة المعتمد وهيكل الرواتب والمزايا 
الوظيفية المطبقة على كل موظف. ومع ذلك ، لن يضمن المصرف أن الزيادات النقدية سارية المفعول كل عام ، حتى في حالة نتائج األداء 

الممتازة. مبادئنا هي:

تحديد المسؤوليات والتوقعات بوضوح لكل منصب.  •

ضمان استمرار وجود هيكل متسق للمكافآت والمزايا في جميع أنحاء المصرف.  •

االحتفاظ بهيكل تعويضات ومزايا تنافسي يمكن مقارنته بالمنظمات المماثلة.  •

تقديم حزمة تعويضات ومزايا تنافسية لجميع الموظفين بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المحدد.  •

إعادة النظر في الهيكل على المدى القصير إلى المدى الطويل لضمان التوافق مع اتجاهات السوق.  •

تقديم حوافز لألداء تستند إلى األداء والمساهمة الشاملة في تحقيق أهداف األعمال   •

)و(    ما إذا كانت لجنة المكافآت قد راجعت سياسة مكافآت الشركة خالل العام الماضي ، وإذا كان األمر كذلك ، نظرة عامة 
حول أي تغييرات تم إجراؤها ، وأسباب هذه التغييرات وتأثيرها على األجر.

وافقت لجنة المكافآت على استراتيجية المكافآت الجديدة لشركة Korn Ferry في ديسمبر 2020 وتم تنفيذها في أبريل 2021. وتتمثل 
التغييرات الرئيسية في استبدال الدرجات القديمة بنطاقات الرواتب ، وتطبيق جدول رواتب جديد ، والرجوع إلى التقييم الوظيفي الذي 

تم إجراؤه وتقييم األداء األخير ، وتوحيد جميع البدالت ،واجراء تصحيحات على المزايا مثل التعليم والمخصصات الوطنية. ويتمثل األثر على 
المكافآت في زيادة تكاليف على الموظفين. أسباب التغييرات هي االمتثال ألنظمة إدارة الشركات للمصرف المركزي ومواءمة الرواتب مع 

السوق والتي من المفترض أن تستغرق سنوات عديدة.

)ز(    مناقشة كيف يضمن المصرف أن موظفي المخاطر واالمتثال يتم تعويضهم بشكل مستقل عن األعمال التي يشرفون 
عليها.

تعتبر إدارات الرقابة ، مثل إدارة المخاطر واالمتثال والتدقيق ، من الوظائف التمكينية.  •

بالنظر إلى الفروق في المكافآت عبر المجموعات الوظيفية داخل المجموعة القرينة وفي UAB ، تم إنشاء التمايز في نطاق المكافآت   •
اإلجمالي.

النسبة المئوية التفاضلية بقدر 10% للمستوى األساسي في المستوى المتوسط و 15% في المستوى األعلى. بالنسبة إلى التمكين ،   •
تمثل نسبة 10% في المستويات العليا أقساط المكافآت في السوق لكل فئة من فئات األدوار.
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)ح(    توصيف الطرق التي تؤخذ بها المخاطر الحالية والمستقبلية في االعتبار في عمليات المكافآت. وينبغي أن تتضمن 
اإلفصاحات لمحة عامة عن المخاطر الرئيسية وقياسها وكيفية تأثير هذه التدابير على المكافآت.

يتمثل الخطر الرئيسي الحالي في أن األجر أقل من السوق في بعض األحيان وفرص الموظفين لمغادرة المنظمة لتحسين التوقعات وزيادة 
تناقص عدم الرضى خاصة للموظفين الوطنيين. يتمثل التحدي بزيادة المرتبات التي ستؤثر على تكاليف الموظفين.

وصف الطرق التي يسعى بها المصرف إلى ربط األداء خالل فترة قياس األداء بمستويات األجر. وينبغي أن تشمل عمليات الكشف ما يلي:

)ط(    لمحة عامة عن مقاييس األداء الرئيسية للمصارف وخطوط األعمال الرفيعة المستوى واألفراد.

يجب أن تكون مقاييس األداء الرئيسية للبنك على النحو التالي:

الربحيه: 

العائد على متوسط حقوق المساهمين   .1

الربحية: العائد على األصول / التكلفة: نسبة الدخل   .2

رأس المال: نسبة كفاية رأس المال / نسبة رأس المال من المستوى 1   .3

نسبة خسائر القروض ونسبة األصول المتعثرة   .4

تركيز القرض واإليداع  .5

تحليل الحساسية  .6

NSFR و ELAR ،ASR ،LCR :السيولة  .7

مقاييس األداء الرئيسية لألفراد التي تقاس بتقييم األداء مقابل تحقيق مؤشرات األداء الرئيسية في مجاالت المالية والعمالء واألفراد 
والعمليات

)ي(    مناقشة كيفية ربط مبالغ المكافآت الفردية باألداء الفردي على نطاق المصرف واألداء الفردي.

يتم تعيين أوزان مختلفة ألداء الشركات واألفراد بناء على النطاقات  •

ستحدد لجنة االدارة والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة ما يلي:  •

مؤشرات األداء الرئيسية لسجل األداء في الشركات   •

عتبة األداء لكل مؤشر أداء رئيسي  •

ربط العوائد بأداء الشركات واألقسام واألفراد كما هو موضح في الجدول التالي:  •

األداء الفرديأداء الشعباألداء المؤسسيالفرقة المهنية

--100%الرئيس التنفيذي / نائب الرئيس التنفيذي

-40%60%اإلدارة التنفيذية

-50%50%اإلدارة العليا

60%40%-إدارة 

70%30%-اإلدارة المبتدئة

80%20%-الرئيس األقدم 

90%10%-الرئيس

100%--ادارة الدعم
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)ك(    مناقشة التدابير التي سينفذها المصرف عموما لتعديل األجور في حالة ضعف مقاييس األداء، بما في ذلك معايير 
المصرف لتحديد مقاييس األداء “الضعيفة”.

يتم قياس مؤشرات األداء الرئيسية )KPI( وفقا للمعايير التالية:

الحفاظ على النمو السنوي في القروض المتعثرة ضمن أهداف الميزانية  •

تحقيق نسبة NPL التاريخية / القديمة مع معيار الصناعة في غضون السنوات الخمس المقبلة  •

يجب أن يكون الحساب متماشيا مع مؤشرات األداء الرئيسية الداخلية  •

وصف الطرق التي يسعى بها المصرف إلى تعديل األجور لمراعاة األداء على المدى الطويل. وينبغي أن تشمل اإلفصاحات ما يلي:

خطط حوافز طويلة األجل غير معتمدة من لجنة المكافآت ألن المصرف لم يحقق صافي ربح يسمح بدفع المكافآت

)ل(    مناقشة سياسة المصرف بشأن تأجيل األجور المتغيرة ومنحها، وإذا كان جزء األجر المتغير المؤجل يختلف باختالف 
الموظفين أو مجموعات الموظفين، وصف للعوامل التي تحدد الجزء وأهميتها النسبية.

ال ينطبق

)م(    مناقشة سياسة المصرف ومعاييره لتعديل األجر المؤجل قبل االستحقاق وبعده )إذا كان القانون الوطني يسمح 
بذلك( من خالل ترتيبات استرداد.

غير مطبق حيث ال توجد حاليا سياسة تأجيل في المصرف.

)ن(    لمحة عامة عن أشكال األجور المتغيرة المعروضة )أي األجور النقدية واألسهم والصكوك المرتبطة باألسهم وغيرها من 
األجور(.

المكافآت المتغيرة الوحيدة التي يستخدمها المصرف هي خطط الحوافز لموظفي الفروع والمبيعات التي تديرها التجزئة المصرفية. 

مكافأة حسب األداء:

لم يقدم المصرف العربي المتحد أي مكافأة متعلقة باألداء.

)س(    مناقشة استخدام األشكال المختلفة لألجور المتغيرة، وإذا كان مزيج هذه األشكال تختلف حسب اختالف الموظفين أو 
مجموعات الموظفين(، ووصف العوامل التي تحدد المزيج هذه األشكال وأهميتها النسبية.

يتم دفع األجر المتغير )إن وجد( نقدا.
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مبلغ المكافأة
بأ

المجازفون اإلدارة العليا
بالمواد األخرى

1

مكافأة ثابتة

140عدد الموظفين

16,153.540إجمالي األجر الثابت )3 + 5 + 7(2

16,153.540منها: على أساس نقدي3

00منها: مؤجلة4

00منها: األسهم أو غيرها من األدوات المرتبطة باألسهم5

00منها: مؤجلة6

00منها: أشكال أخرى7

00منها: مؤجلة8

9

األجر المتغير

00عدد الموظفين

00إجمالي األجر المتغير )11 + 13 + 15(10

00منها: على أساس نقدي11

00منها: مؤجلة12

00منها: األسهم أو غيرها من األدوات المرتبطة باألسهم13

00منها: مؤجلة14

00منها: أشكال أخرى15

00منها: مؤجلة16

1٦,15٣.5٤0إجمالي األجر )10+2(1٧

المدفوعات الخاصة
مدفوعات إنهاء الخدمةتسجيل الدخول على الجوائزمكافآت مضمونة

عدد 
الموظفين

المبلغ 
اإلجمالي

عدد 
الموظفين

المبلغ 
اإلجمالي

عدد 
الموظفين

المبلغ 
اإلجمالي

0011,227.73240.63اإلدارة العليا

000000المجازفون الماديون اآلخرون

REM1:  المكافآت الممنوحة خالل السنة المالية 

REM2:  المدفوعات الخاصة 

بمبلغ ألف درهم إماراتي

بمبلغ ألف درهم إماراتي
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األجر المؤجل والمحتفظ به
المبلغ اإلجمالي 

للمكافأة 
O/s المؤجلة

منها: المبلغ 
اإلجمالي 
للمكافأة 
المؤجلة 

والمحتجزة 
المعرضة 

للتعديل الصريح 
و/أو الضمني 

الالحق

المبلغ اإلجمالي 
للتعديل خالل 
السنة بسبب 

التسويات 
الصريحة 
المستحقة

المبلغ اإلجمالي 
للتعديل خالل 
السنة بسبب 

التعديالت 
الضمنية الالحقة

المبلغ اإلجمالي 
للمكافأة 
المؤجلة 

المدفوعة في 
السنة المالية

00000اإلدارة العليا

00000نقد

00000االسهم

00000األدوات المرتبطة بالنقد

00000آخر

00000المجازفون الماديون اآلخرون

00000نقد

00000االسهم

00000األدوات المرتبطة بالنقد

00000آخر

00000مجموع

بمبلغ ألف درهم إماراتيREM3:  المدفوعات المؤجلة 
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