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تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
شركة مساهمة عامة  –إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد  

تقریر حول تدقيق البيانات المالية 

الرأي 

ــركة مســــاهمة عامة ("البنك" –لقد دققنا البيانات المالية للبنك العربي المتحد    ٣١) والتي تتألف من بيان المركز المالي كما في  شــ
ــامل والتدفقات النقدیة والتغيرات في حقوق الملكية للســــــنة المنتهية في ذلك التاریخ  ٢٠٢١دیســــــمبر  ، والبيانات للدخل والدخل الشــــ

واإلیضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

 ٣١انـات المــاليــة المرفقــة تعبر بصــــــــــــــورة عـادلـة، من كـافـة النواحي الجوهریـة، عن المركز المــالي للبنــك كمــا في  في رأینــا إن البيــ 
، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدیة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية.٢٠٢١دیسمبر 

أساس إبداء الرأي 

ــيحها في فقرة "مســــــــــــــؤولية مدققي لقد قمنا بتد قيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــــــــــــؤولياتنا بموجب تلك المعایير تم توضــــــــــــ
الحســابات عن تدقيق البيانات المالية" من هذا التقریر. نحن مســتقلون عن البنك وفقًا لقواعد الســلوك المهني للمحاســبين القانونيين  

ـــــــــــادرة عن مجلس المعایير األخال ـــــــــــتقاللية) إلى جانب متطلبات الصــ ـــــــــــبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالســ قية الدولية للمحاســ
أخالقيات المهنة ذات الصــلة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد اســتوفينا جميع مســؤولياتنا األخالقية 

ــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية  األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد الســـــــــــــلوك المهني  ـــــــــ للمحاســـــــــــــبين القانونيين الصــ
للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية.

أمور التدقيق الهامة 

 إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، في رأینا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للسـنة الحالية. وقد
تم التعامل مع تلك األمور في ســـــياق تدقيقنا للبيانات المالية بشـــــكل إجمالي وعند تكوین رأینا حولها، وال نبدي رأیًا منفصـــــًال حول 

ر. وبخصــــــــوص كل أمر من األمور الموضــــــــحة أدناه، فإن وصــــــــفنا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا األمر موضــــــــح في هذا  هذه األمو 
السياق.

ــؤولية مدققي الحســـــابات عن تدقيق البيانات المالية من تقریرنا، بما في ذلك ما  ــؤولياتنا الموضـــــحة في فقرة مســـ لقد قمنا بتنفيذ مســـ
فقد تضـــمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصـــممة لالســـتجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهریة  یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، 

في البيانات المالية. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضـــحة  
المالية المرفقة.أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات  



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
شركة مساهمة عامة (تتمة)–إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد  

تقریر حول تدقيق البيانات المالية (تتمة) 

أمور التدقيق الهامة (تتمة) 

كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
(أ) خســــائر االئتمان المتوقعة على القروض والســــلفيات  

والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي

.حول البيانات المالية٧یرجى الرجوع إلى اإلیضاح 

القروض والسلفيات والذمم تمثل مخصصات الخسائر على  
المدینة عن التمویل اإلســــالمي أفضــــل تقدیرات اإلدارة، في  
تاریخ الميزانية العمومية، لخســــــــــــــائر االئتمان المتوقعة وفقًا  
ــائر االئتمان المتوقعة حســـب ما هو منصـــوص  لنماذج خسـ

-) ٩عليه في المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم (
المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر المــاليــة  األدوات المــاليــة ("

").٩رقم 

تقوم اإلدارة في البـداـیة بتقييم مـا إذا كـاـنت مخـاطر االئتمـان  
ــدینـــة عن التمویـــل   على القروض والســــــــــــــلفيـــات والـــذمم المـ
اإلســالمي إلى العمالء قد زادت بشــكٍل جوهري منذ التثبيت  

ل  األولي، ثم تقوم بعــد ذلــك بتطبيق نموذج من ثالث مراحــ 
لالنخفاض في القيمة لحساب خسائر االئتمان المتوقعة.

توصلنا إلى فهم لتقييم اإلدارة لالنخفاض في قيمة القروض 
ونموذج  اإلسالمي،  التمویل  والذمم المدینة عن  والسلفيات 
التصنيف الداخلي للبنك وسياسة مخصصات االنخفاض في  

نماذج   تحدید  ومنهجية  للبنك  االئتمانية  خسائر  القيمة 
االئتمان المتوقعة، والتي تتضمن: 

والسلفيات - القروض  تصنيف  واعتماد  مراجعة 
وتسهيالت الذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي.

تقوم اإلدارة بمتابعة ما یلي: -
على  )١ المتوقعة  االئتمان  وخسائر  المراحل  تحدید 

التمویل  القروض   عن  المدینة  والذمم  والسلفيات 
اإلسالمي.

تحدید القروض التي بها مؤشرات على االنخفاض  )٢
تجاوزت   التي  القروض  ذلك  في  (بما  القيمة  في 

). ٣موعد استحقاقها) في المرحلة (
متغيرات وتوقعات االقتصاد الكلي )٣
أداء نماذج خسائر االئتمان المتوقعة)٤

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

وحدة مستقلة للتحقق من صحة النموذج. -



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
شركة مساهمة عامة (تتمة)–إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد  

حول تدقيق البيانات المالية (تتمة) تقریر 

أمور التدقيق الهامة (تتمة) 

كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
ـــــــــائر   االئتمان المتوقعة على القروض والســـــــــــلفيات  (أ) خســ

والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي (تتمة)

ـــــــاح   ـــــــ .حول البيــانــات المــاليــة٧یرجى الرجوع إلى اإلیضــ
(تتمة)

قامت اإلدارة كذلك بتطبيق مســـــــــــتوى كبير من األحكام في  
جـائحــة  المجـاالت المـذكورة أعاله فيمـا یخص تحـدیـد تـأثير

على مخصصات خسائر االئتمان من )١٩-كورونا (كوفيد
:خالل مراعاة ما یلي

المتغيرات  -١ ذلـــــــك  في  بمـــــــا  تطلعيـــــــة،  معلومـــــــات 
ـــــــتخدمة في   ـــــــيناریوهات االقتصـــــــــاد الكلي  المســ ســ

والترجيحات ذات العالقة الخاصة بها؛
الضغوط في قطاعات محددة؛ و-٢
تأثير تدابير الدعم الحكومي.-٣

قمنا بتحدید خســــائر االئتمان المتوقعة للقروض والســــلفيات  
والذمم المدینة عن التمویل اإلســـــــــالمي على أنها أحد أمور 
التدقيق الهامة حيث إن تحدید خســــــــــــــائر االئتمان المتوقعة  
ــانـــب اإلدارة مثـــل  یتضــــــــــــــمن إجراء أحكـــام جوهریـــة من جـ
ــــــلفيات والذمم المدینة عن التمویل   ــــــنيف القروض والســ تصــ

)، واالفتراضـــات  ٣) أو (٢) أو (١المي إلى المراحل (اإلســـ 
المســــــــــــــتخـدمـة في نموذج خســــــــــــــائر االئتمـان المتوقعـة مثـل 
ـــــــــــاد   ـــــــــــتقبلية المتوقعة وعوامل االقتصــ التدفقات النقدیة المســ
الكلي، إلخ، إلى جـانـب إعـادة التصــــــــــــــنيف لتعكس العوامـل  

إن هذه األحكام لها تأثير  .الخارجية الحالية أو المســــــــتقبلية
هري على البيانـات الماليـة للبنك.جو 

قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية: 

بمنهجيات  - االمتثال  مدى  بفحص  قمنا  لقد 
الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك مع وافتراضات  

المالية   التقاریر  إلعداد  الدولي  المعيار  متطلبات 
.٩رقم 

تلك  - ذلك  في  بما  التعرضات،  من  لعينة  بالنسبة 
الموجودة في القطاعات التي تأثرت بشدة بجائحة  

)، فقد قمنا بإجراءات لتقييم ما  ١٩-كورونا (كوفيد
جوهریة في مخاطر  إذا كان قد تم تحدید الزیادات ال

إجراءاتنا   تضمنت  لقد  صحيح.  بشكل  االئتمان 
ذات   الحكومي  الدعم  تدابير  تأثير  تقييم  كذلك 

(كوفيد كورونا  بجائحة  وبرامج  ١٩-العالقة   (
التأجيل على تقييم الزیادات الجوهریة في مخاطر  

االئتمان وتحدید مراحل التعرض

اختيار  - معقولية  مدى  وتقييم  بفحص  قمنا  كما 
المستقبلية  اإل الكلي  االقتصاد  لمتغيرات  دارة 

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

والترجيحات.

النمذجة - منهجيات  مالءمة  مدى  بتقييم  قمنا 
ا االئتمانية  الخسائر  نموذج  في  لمتوقعة المطبقة 

للبنك. 

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

االئتمانية المتوقعة. 

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

أداء النموذج. 

اإلفص- مالءمة  مدى  بتقييم  قمنا  في  كما  احات 
متطلبات المعایير الدولية   مقابل  المالية  البيانات 

إلعداد التقاریر المالية. 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
شركة مساهمة عامة (تتمة)–مساهمي البنك العربي المتحد  إلى السادة 

تقریر حول تدقيق البيانات المالية (تتمة) 

المعلومات األخرى 

اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي للبنك لسنة تتحمل  
، بخالف البيانات المالية وتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. ٢٠٢١

رأینا حول البيانات المالية ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها. إن 

وفيما یتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح متاحة والتحقق مما 
شكل جوهري مع البيانات المالية أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق، أو التي  إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة ب

یبدو أنها تتضمن أخطاًء جوهریة.

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات المالية 

ية إلعداد التقاریر المالية واألحكام المعنية من إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفقًا للمعایير الدول 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعن الرقابة  ٢٠١٥) لسنة  ٢عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والقانون االتحادي رقم (

نتيجًة الحتيال أو خطأ. الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهریة، سواًء كان ذلك

عند إعداد البيانات المالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة البنك على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة واإلفصاح، كما 
كأساس   االستمراریة  مبدأ  واستخدام  االستمراریة  مبدأ  أساس  على  البنك  أعمال  بمواصلة  العالقة  ذات  األمور  عن  مناسب،  هو 

للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية البنك أو إیقاف أعماله، أو ليس لدیه أي بدیل واقعي سوى القيام بذلك. 

یتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للبنك. 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية  

ل على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية، بشكل إجمالي، خالية من األخطاء الجوهریة،  إن أهدافنا هي الحصو 
سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البيانات المالية. وإن التأكيدات  

ت، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير التدقيق الدولية  المعقولة هي عبارة عن مستوى عاٍل من التأكيدا
سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا كان من المتوقع  

ة للمستخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية. أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات االقتصادی 

ة  في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عملي
التدقيق. كما نقوم بما یلي: 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

الحسابات المستقلين تقریر مدققي  
شركة مساهمة عامة (تتمة)–إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد  

تقریر حول تدقيق البيانات المالية (تتمة) 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية (تتمة) 

جًة الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية، سواًء كان ذلك نتي•
التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية.  

ن االحتيال قد  إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا أل
یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

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

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

حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطریقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي تم  االستنتاج  •
الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك حول  

مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، فإنه یتعين علينا قدرة البنك على مواصلة أعماله على أساس  
أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية أو تعدیل رأینا إذا 

تي حصلنا عليها حتى تاریخ إصدار تقریر مدققي  كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق ال
الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف البنك عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة. 

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

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

األمور  كما نقدم إقرارًا لمسؤولي الحوكمة یفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات و 
تقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت. األخرى التي قد ُیع

ومن بين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمسؤولي الحوكمة، یتم تحدید تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق  
وصف تلك األمور في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا  البيانات المالية للفترة الحالية، وبذلك تعتبر أمور تدقيق هامة. ونقوم ب

إال إذا كان القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، نرى أنه یجب عدم اإلفصاح عن  
ل فوائد المصلحة العامة الناتجة  هذا األمر في تقریرنا حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقو 

عن هذا اإلفصاح.



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين 
شركة مساهمة عامة (تتمة)–إلى السادة مساهمي البنك العربي المتحد  

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

لمتطلبات القانون االتحادي رقم (٢٠٢١دیسمبر  ٣١نشير للسنة المنتهية قي  كما   في دولة اإلمارات ٢٠١٥) لسنة  ٢، ووفقًا 
العربية المتحدة (وتعدیالته)، إلى ما یلي: 

یحتفظ البنك بسجالت محاسبية منتظمة؛ )١

قنا؛ لقد حصلنا على جميع المعلومات والتفسيرات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقي)٢

تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والقانون  )٣
في دولة اإلمارات العربية المتحدة (وتعدیالته)؛٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي رقم (

ارة مع الدفاتر والسجالت المحاسبية للبنك؛ تتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر أعضاء مجلس اإلد)٤

٨ضمن اإلیضاح  ٢٠٢١دیسمبر ٣١تم اإلفصاح عن االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية في )٥
حول البيانات المالية؛ 

المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛ ٢٤یبين إیضاح )٦

ادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن البنك قد خالف، خالل السنة المالية استن)٧
في دولة اإلمارات ٢٠١٥) لسنة  ٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتهية في  

لتأسيس والنظام األساسي له على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشطته أو  العربية المتحدة (وتعدیالته) أو عقد ا
؛ و٢٠٢١دیسمبر ٣١مركزه المالي كما في 

المساهمات االجتماعية خالل السنة.٣٢یبين إیضاح )٨

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نفيدكم بأننا  ٢٠١٨) لسنة  ١٤وفقًا لمتطلبات المرسوم بالقانون االتحادي رقم (عالوة على ذلك،  
قد حصلنا على كافة المعلومات واإلیضاحات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا. 

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
ثودال هاري جوبال 

شریك
٦٨٩التسجيل: رقم 

٢٠٢٢مارس ٢
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 





البنك العربي المتحد ش.م.ع 
بیان الدخل 

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٨–١تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  

)١٠(

دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

إیضاحات 
٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

٤٥١٫٣٨٤٦٠٨٬٢٩٠دخل الفوائد والربح من األدوات اإلسالمیة
٢٦٫٧٣١٣٣٬٦٣٩المي الدخل من الذمم المدینة عن التمویل اإلس

──────────────
١٦٤٧٨٫١١٥٦٤١٬٩٢٩إجمالي دخل الفوائد والدخل من منتجات التمویل اإلسالمي

) ٢٧٤٬٠٩٠()١٥٢٫٤٥٦(مصاریف الفوائد 
) ٧٤٬٤٣٠()٤٧٫٨٤٩(المنتجات اإلسالمیة–التوزیعات على المودعین 

──────────────
) ٣٤٨٬٥٢٠()٢٠٠٫٣٠٥(١٧المودعین ائد والتوزیعات علىإجمالي مصاریف الفو

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمیة بعد تنزیل التوزیعات 
٢٧٧٬٨١٠٢٩٣٬٤٠٩على المودعین 

١٨٤٧٬٠٦٣٤٢٬٣٠٩الرسوم والعموالت صافي دخل 
١٩١٨٬٨٢٢١٦٬٩٤٩دخل الصرف األجنبي 

٢٠١٠٥٬٩٣٨٥٠٬١٩٦دخل تشغیلي آخر 
──────────────

٤٤٩٬٦٣٣٤٠٢٬٨٦٣مجموع الدخل التشغیلي 

) ١٥٠٬٠٩٣()١٤٠٬٥٥٢(مصاریف منافع الموظفین 
) ٢٧٬٩٤٣()٢٤٬٩٠١(االستھالك
) ٨٣٬٩٩٩()٧٨٬٢٦٢(٢١تشغیلیة أخرىمصاریف 

──────────────
) ٢٦٢٬٠٣٥()٢٤٣٬٧١٥(مجموع المصاریف التشغیلیة 

──────────────

٢٠٥٬٩١٨١٤٠٬٨٢٨األرباح قبل خسائر انخفاض القیمة 

) ٨٠٨٬١٢٣()١٣٥٬٧٢٧(٢٢صافي خسائر انخفاض القیمة
──────────────

) ٦٦٧٬٢٩٥(٧٠٫١٩١أرباح / (خسائر) السنة صافي 
══════════════

)٠٫٣٢(٢٣٠٫٠٣ضة بالدرھم) ربح / (خسارة) السھم (األساسیة والمخف
════════════════



لبنك العربي المتحد ش.م.ع ا
بیان الدخل الشامل 

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٨–١تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  

)١١(

دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

) ٦٦٧٬٢٩٥(٧٠٬١٩١السنة صافي أرباح / (خسائر) 

بنود الدخل الشامل األخرى 

الدخل بنود ُمعاد أو قد یعاد تصنیفھا الحقاً إلى بیان 

القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: 
٨٣٬٢٧٥)٧٩٫٥٠٠(صافي التغیرات في القیمة العادلة خالل السنة

)٢٬٠٩٨(٣٫٤٨٥مخصص خسائر االئتمان المتوقعةصافي التغیر في 
) ١١٩٬٦٥٣(٦٣٫١٧٣ُمعاد تصنیفھا إلى بیان الدخل 

────────────────
) ٣٨٬٤٧٦()١٢٬٨٤٢(الخسائر الشاملة األخرى للسنةودبن

────────────────
) ٧٠٥٬٧٧١(٥٧٫٣٤٩مجموع الدخل الشامل / (الخسائر الشاملة) للسنة 

════════════════



د ش.م.ع البنك العربي المتح
بیان التدفقات النقدیة 

٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٨–١تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  

)١٢(

دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

إیضاحات 
٢٠٢١
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم 

األنشطة التشغیلیة 
) ٦٦٧٬٢٩٥(٧٠٬١٩١السنة )خسائرأرباح / (فيصا

التعدیالت للبنود التالیة:
٢٤٬٩٠١٢٧٬٩٤٣االستھالك 

٩٢٬٥٨٩٢٬٧٢٠خسارة من شطب ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ 
)٩٠() ٢١٬٨٤٥(ومبالغ محصلة من التأمین ممتلكات ومعدات أرباح من بیع 

) ٢٬١٠٠() ٥٬٩٤٥(١٠الدین ات مستحوذ علیھا عند تسویة بیع موجود أرباح من 
١٠٤٬٤٥٥-٩انخفاض قیمة الممتلكات 

١٠١٠٬١٩١٣٩٬٣٦٦االنخفاض في قیمة موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة دین 
٢٢١٢٥٬٥٣٦٦٦٤٬٣٠٢صافي خسائر انخفاض قیمة االئتمان 
١٤٬٠١١٢١٬٤٢١ات إطفاء عالوة مدفوعة على استثمار

) ٥٬٠٢١() ٣٩٬٩٠٦(وأدوات مالیة إسالمیة القیمة العادلة من استبعاد استثماراتصافي ربح 
────────────────

١٧٩٬٧٢٣١٨٥٬٧٠١األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 
────────────────

مطلوبات التشغیلیة: التغیرات في الموجودات وال
٦٥٥٬٦٠٨١٬٩٠٠٬٩٧٦قروض وسلفیات 

١٨٬٨٧٨٥٣٠٬١٣٧أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تستحق بعد ثالثة أشھر 
) ٩١٬٠٤١(٦١٠١٬٤٠٩ھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة 

١٠٨٬٨٩٦) ٢٤٥٬٠٠٧(١٠موجودات أخرى 
) ٢١٥٬٧٤٧(١٬٣٠٥٬٩٦٢مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر مبالغ 

) ١٬٤٣٨٬٧٣٣() ٨٤٠٬٤١٠(١٢ودائع العمالء 
) ١٢٠٬٣٥٩(١٤٦٤٬٣٨٢مطلوبات أخرى 

────────────────
٥٤٥١٬٢٤٠٬٨٥٩٬٨٣٠األنشطة التشغیلیة صافي النقد من

────────────────
ماریة األنشطة االستث

) ٢٧٬٨١٦() ٦٧١١٢٬(٩ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ شراء  
٢٦٬٤٤١٩٠متحصالت من مطالبات التأمین واستبعاد العقارات والمعدات 

) ١٤٦٬٩٤٤() ٩٤٤١٬٣٣٦٬(شراء استثمارات 
٩٩٢٬٧٠٦٤١٨٬٤١٢متحصالت من استرداد / بیع استثمارات 

١٤٬١٠٧٣٠٬٤٠٠مستحوذ علیھا عند تسویة الدین دات  متحصالت من بیع موجو
-١٠٬٠٠٠تحویل من موجودات ثابتة إلى أعمال رأسمالیة قید التنفیذ بشأنحركات أخرى 

────────────────
٢٧٤٬١٤٢) ٣٠٦٬٣٦١(الناتج من األنشطة االستثمارّیة (المستخدم في) / صافي النقد 

────────────────
تمویلیة طة الاألنش

) ١٬٤٨٧٬٣٦٣(-١٣سداد قروض متوسطة األجل 
────────────────

) ١٬٤٨٧٬٣٦٣(-لمستخدم في الناتج من األنشطة التمویلیة اصافي النقد  
────────────────

) ٣٥٣٬٣٩١(٩٣٤٬١٨٤صافي التغیر في النقدیة وشبھ النقدیة 

٧٤٦٬٧٠٧١٬١٠٠٬٠٩٨ینایر ١النقدیة في النقدیة وشبھ 
────────────────

١٬٦٨٠٬٨٩١٧٤٦٬٧٠٧دیسمبر ٣١النقدیة وشبھ النقدیة في 
════════════════

المبالغ التالیة الواردة في بیان المركز المالي التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل: النقدیة وشبھ النقدیة شمل ت

١٬٧٤٢٬٧٢٢١٫١٢٠٫٦٠١دى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزيرصدة ل نقد وأ
٢٥٨٬٩٥٧٧٥٫٣٣٨مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

) ٤٤٩٫٢٣٢()٣٢٠٫٧٨٨(مبالغ مستحقة إلى البنوك 
───────────────
١٫٦٨٠٫٨٩١٧٤٦٫٧٠٧
═══════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
التغیرات في حقوق الملكیة بیان  

٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٨–١تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  

)١٣(

رأس المال 
ألف درھم

خاص احتیاطي
ھمدرألف

قانوني احتیاطي
ألف درھم

عام احتیاطي
ألف درھم

إعادة احتیاطي 
التقییم 
ألف درھم

التغیرات 
فيالمتراكمة

القیمة العادلة 
ألف درھم

خسائر متراكمة 
ألف درھم

المجموع 
ألف درھم

٢٬١٦٠٬٣١٤)٨٩٧٬٨٦٣(٢٠٢٠٢٬٠٦٢٬٥٥٠٤٢٢٬١١٦٥٠٤٬٦٧١٩٬٣١١٥٥٥٥٨٬٩٧٤ینایر ١في الرصید 
) ٦٦٧٬٢٩٥() ٦٦٧٬٢٩٥(------خسائر السنة

) ٣٨٬٤٧٦(-) ٣٨٬٤٧٦(-----للسنةةالشاملالخسارة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────

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

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

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

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

٧٠٬١٩١٧٠٬١٩١------أرباح السنة 
) ١٢٬٨٤٢(-) ١٢٬٨٤٢(-----الخسارة الشاملة للسنة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────
٧٠٬١٩١٥٧٬٣٤٩) ١٢٬٨٤٢(-----ة مجموع الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) للسن

أرباح  الخسارة من بیع موجودات ثابتة محولة إلى  
غیر موزعة

----)٥١١-)٥١١-

-٦-)٦(----استھالك تحویل أراضي ومباني 
-)٧٬٠١٩(----٧٬٠١٩-) ١٥تحویل إلى احتیاطي خاص (إیضاح 
-)٧٬٠١٩(---٧٬٠١٩--)١٥تحویل إلى احتیاطي قانوني (إیضاح 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────
١٬٥١١٬٨٩٢) ٦١٠٬٥٨٧(٧٬٦٥٦-٢٠٢١٢٬٠٦٢٬٥٥٠٧٬٠١٩٣٥٬٩٤٣٩٬٣١١دیسمبر ٣١في 

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ل البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حو

)١٤(

التأسیس واألنشطة ١

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

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

الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة. 

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

أساس اإلعداد٢

التوافق بیان 

البیانات   إعداد  ویتم  للبنك  ا المالیة  للمعاییر  الدولیة فقاً  المحاسبیة  المعاییر  مجلس  عن  الصادرة  المالیة  التقاریر  إلعداد  لدولیة 
والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة ومتطلبات القوانین الساریة المفعول في دولة اإلمارات العربیة 

٢تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  والذي ینص على  ٢٠٢٠نة  لس٢٦تحادي رقم  االقانون  الصدر المرسوم بالمتحدة.
إن  .  ٢٠٢١ینایر  ٢بتاریخ  دخلت التعدیالت حیز التنفیذ  حیث أ، ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧بتاریخ  بشأن الشركات التجاریة  ٢٠١٥لسنة  

مراجعة   بصدد  من  جدیدة  الحكام  األ البنك  للتعدیالت  والتأكد  ھذ.یةالساراالمتثال  جانب  بتقدیم  البنك  قام  المالیة،  ه البیانات  إلى 
دولة اإلمارات العربیة المتحدة. لقد أثر  في  وفًقا لإلرشادات الصادرة عن المصرف المركزي ٣الركیزة ٣بازل  اتفاقیة  إفصاحات 

لھ أي تأثیر  لم یكن  المالیة، ولكن على نوع ومقدار اإلفصاحات الواردة في ھذه البیانات٣الركیزة  ٣بازل  اتفاقیة  تطبیق إرشادات  
.، قدم البنك معلومات مقارنة كاملة٣بازل اتفاقیة على األرباح المعلنة أو المركز المالي للبنك. وفًقا لمتطلبات 

أعلنت العدید من حیثتقلبات كبیرة في األسواق المالیة في جمیع أنحاء العالم.حدوث إلى  )١٩-وباء كورونا العالمي (كوفیدى أد
ب دولة  فیھا ما  الحكومات،  عن  حكومة  المتحدة،  العربیة  المالیة  إجراء  اإلمارات  وغیر  المالیة  المساعدة  لتقدیم  للمنشآت  تدابیر 

التفاصیل وتم بیان  ،الموجودات والمطلوباتالمتضررة. یؤثر الوباء على االفتراضات والتقدیرات غیر المؤكدة المرتبطة بقیاس  
.مالیةمن ھذه البیانات ال٤ضاح رقم في اإلی 

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ١-٣

٢٠٢١ینایر ١التي تبدأ في للبنكالمعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة ١-١-٣

٢المرحلة –أسعار الفائدة بین البنوك اإلفصاح الخاص بإعادة تشكیل 

المرحلة الثانیة، والذي –، قام مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة بإصدار إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك  ٢٠٢٠في أغسطس 
ــبي الدول–٩یقوم بتعدیل المعیار الدولي إلعداد للتقاریر المالیة رقم   األدوات المالیة : ٣٩ي رقم األدوات المالیة والمعیار المحاســ

األدوات الـمالـیة: اإلفصـــــاحات، والمعـیار الدولي للتـقاریر الـمالـیة  ٧ریر الـمالـیة رقم والقـیاس والمعـیار الدولي إلعداد التـقا االعتراف  
.عقود اإلیجار١٦: عقود التأمین والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٤رقم  

باالسـتمرار  بنكإعفاءات مؤقتة تسـمح لعالقات التحوط الخاصـة بالالثانیة من إعادة تشـكیل أسـعار الفائدة بین البنوكتوفر المرحلة  
اـئدةعـند اســـــتـبدال معـیار مـعدل  اـئدة الـخالـیة من المـخاطر. تتطـلب اإلعـفاءات من الالـف تـعدـیل تعییـنات التحوط  بـنكالـحالي بنـظام الـف

من المخاطر، وإعادة تعریف وصــف أداة  تعریف المخاطر المحوطة لمرجعیة الفائدة الخالیة  ووثائق التحوط. ویتضــمن ذلك إعادة
البند المحوط لإلشـــارة إلى الفائدة الخالیة من المخاطر وتعدیل طریقة تقییم فعالیة التحوط. یجب إجراء تحدیثات على  التحوط و/ أو 

أن  بنكالیة التحوط، یجوز للم فیھا االســتبدال. بالنســبة للتقییم بأثر رجعي لفعوثائق التحوط بحلول نھایة فترة البیانات المالیة التي یت
تحدید ســعر فائدة كمكون مخاطر  بنكیختار التحوط على أســاس التحوط إلعادة تغییر القیمة العادلة التراكمیة إلى الصــفر. یجوز لل

ومحوط للتغیرات في القیـمة الـعادلة أو الـتدفـقات ال ل نـقدیة للبـند المحوط، بشـــــرط أن یكون عنصـــــر مـخاطر مـعدغیر مـحدد تـعاقدیاً 
.بنكبتقییم تأثیر المرحلة الثانیة والذي یعتبر لیس جوھرًیا على البیانات المالیة للبنكقابًال للتحدید بشكل منفصل. قام الالفائدة
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)١٥(

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

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

(تتمة)٢٠٢١ینایر ١الفترة المحاسبیة للبنك التي تبدأ في التفسیرات الساریة علىالمعاییر والتعدیالت و١-١-٣

(تتمة)٢المرحلة –اإلفصاح الخاص بإعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك 

األسواق المالیة العالمیة السائد بین البنوك في لندن (لیبور)، دورًا مھماً في  معدل الربحتلعب أسعار الفائدة السائدة بین البنوك، مثل  
واألوراق المالیة، وكمعاییر في تقییم األدوات المالیة. جعیة للمشتقات والقروضنظرًا الستخدامھا كأسعار مر

نزاھة أسعار الفائدة السائدة بین البنوك في السنوات األخیرة دفع الجھات التنظیمیة والبنوك المركزیة والمشاركین  إن عدم الیقین في  
سوق إلى العمل على التحول إلى أسعار مرجعیة بدیلة خالیة من المخاطر. ھذا وقد اقترحت مجموعات العمل التي یتم قیادتھا  في ال

ا األسواق في  المساھمین في  التقدم  من قبل  إن  بصورة تدریجیة.  تطبیقھا  لیتم  المخاطر  من  خالیة  مرجعیة  أسعار  المعنیة  لدول 
ر المرجعیة الجدیدة أسفر عن درجة عالیة من عدم الیقین في مستقبل األسعار المرجعیة للفائدة  المحرز في التحول إلى ھذه األسعا 

. ٢٠٢٢ینایر ١د السائدة بین البنوك لما بع

،  ٢٠٢١دیسمبر ٣١ل بمعظم أسعار الفائدة السائدة بین بنوك لندن وأسعار الفائدة السائدة بین البنوك األخرى بعد سیتم إیقاف العم
لھا ببعض األسعار المرجعیة البدیلة، باستثناء بعض أسعار الفائدة السائدة بین بنوك لندن بالدوالر األمریكي حیث قد یتم واستبدا

یغطي التحول من أسعار الفائدة السائدة بین البنوك ومعظم وحدات األعمال ووظائف الدعم  . ٢٠٢٣یونیو ٣٠تأجیل الوقف حتى 
. بنكبال

من ھذه البیانات المالیة.٢٧في اإلیضاح العالقة واإلفصاحات ذات نوكأسعار الفائدة بین البترد تفاصیل إعادة تشكیل

لیس ھناك معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو التفسیرات الصادرة عن لجنة  
قد تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا للمرة األولى على السنة المالیة للبنك التي بدأت تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي  

المالیة للبنك. البیاناتوكان یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على ٢٠٢١یر  ینا ١في 

أساس القیاس٢-٣

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

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

وتقاس بالقیمة العادلة.

العملة الوظیفیة وعملة العرض٣-٣

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

األدوات المالیة٤-٣

ــأ عنھ أي األداة المالیة ھي  ــأة ما وموجوداتبند عقد ینش ــأة  مالي أو أداة حقبند مطلوباتمالي لمنش أخرى. جمیع  وق ملكیة لمنش
والموجودات المســتحوذ علیھا من  الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي ھي أدوات مالیة باســتثناء الممتلكات والمعدات

ــویات الدیون ــمالیة قید التنفیذ والمبالغ المدفوعةتســ مقدماً ومخصــــص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین وحقوق  واألعمال الرأســ
ملكیة للمساھمین.ال
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)١٦(

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة)٤-٣

(تتمة)التصنیف١-٤-٣

المالي على أنھ مقاس بأي مما یلي: بند الموجودات، یتم تصنیف التثبیت األوليعند 

.التكلفة المطفأة
  بنود الدخل الشامل األخرىالقیمة العادلة من خالل.
لة من خالل الربح أو الخسارة.العادالقیمة

لمتطلبات تصنیف أدوات الدین وأدوات حقوق الملكیة.توضیحفیما یلي 

أدوات الدین 

تستوفي تعریف المطلوبات المالیة من وجھة نظر الجھة المصدرة، مثل القروض والسندات أدوات الدین ھي تلك األدوات التي  
مدینة التجاریة المشتراة من العمالء في ترتیبات شراء دیون دون حق الرجوع.الحكومیة وسندات الشركات والذمم ال

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

إلى واحدة من فئات القیاس الثالث:، یقوم البنك بتصنیف أدوات الدین الخاصة بھالعواملبناًء على ھذه 

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

مقابل مخصصات الخسائر االئتمانیة المتوقعة وداتج ولماذهلھیةرفت دلالقیمةالیدتعمیتمن خالل الربح أو الخسارة.  
ادات یر"إفيلمالیةھذه الموجودات امنئدالفوا دخل. ویتم إدراج  ١٤-٤-٣مبین في اإلیضاح  المدرجة والمقاسة كما ھو

.لفعلياةئدلفا المعدطریقةامباستخد الفوائد" 

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

الموجودات غیر المصنفة  بنود الدخل الشامل األخرىلیة والفوائد. ویقاس بالقیمة العادلة من خالل حصریة للمبالغ األص
خالل   من  العادلة  خالل  بالقیمة  من  الدفتریة  القیمة  في  الحركات  تحویل  ویتم  الخسارة.  أو  الشامل  الربح  الدخل  بنود 

خسائر االنخفاض في القیماألخرى الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي دخلة و، باستثناء عند تسجیل أرباح أو 
وعندما یتم استبعاد الموجودات المالیة، فإن  .األرباح أو الخسائرعلى التكلفة المطفأة لألدوات التي یتم تسجیلھا في بیان 

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

الفعلي. 

  القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوفي
. یتم إدراج األرباح أو الخسائر  بنود الدخل الشامل األخرىبالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل  معاییر تسجیلھا 
الدین التي تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءا من عالقة التحوط ضمن  الناتجة عن أداة

الخسارة في الفترة التي تنشأ فیھا. حساب الربح أو الخسارة وتعرض في بیان الربح أو 

ما إذا كان ھدف البنك ھو فقط تحصیل  یعكس نموذج األعمال كیفیة إدارة البنك للموجودات من أجل تولید التدفقات النقدیة، أي
ة عن بیع الموجودات. التدفقات النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناشئ
لقیمة العادلة من خالل  إذا لم ینطبق أي منھما، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ویتم قیاسھا با 

الربح أو الخسارة. 

وبیعھا، یقوم البنك بتقییم  عندما یحتفظ نموذج العمل بموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة أو لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة  
والفوائد ("اختبار الدفعات الحصریة للمبالغ األصلیة  ة ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل فقط دفعات للمبالغ األصلی

تفاق إقراض أساسي، أي  وفوائدھا"). عند إجراء ھذا التقییم، یقوم البنك بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة متوافقة مع ا
ساسیة األخرى وھامش الربح الذي یتماشى أن الفائدة تشمل فقط مقابل القیمة الزمنیة للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األ

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

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

خالل السنة. 
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)١٧(

سبیة الھامة (تتمة) السیاسات المحا٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

التصنیف (تتمة) ١-٤-٣

أدوات حقوق الملكیة

الملكیة بشكل غیر قابل إللغاء كأدوات حقوق ملكیة بالقیمة  عقب التثبیت األولي، یختار البنك أحیاناً تصنیف استثماراتھ في حقوق
الشامل األخرى  العادلة   الدخل  بنود  خالل  الدولي رقم  من  المحاسبي  المعیار  بموجب  الملكیة  حقوق  تعریف  تستوفي  ٣٢عندما 

.األدوات المالیة: ویتم تحدید ھذا التصنیف على أساس كل أداة على حدة

یمة  ال یتم إعادة تصنیفھا أبدا إلى األرباح. إن أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقأدوات حقوق الملكیة ھذهإن األرباح والخسائر على
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ال تخضع لتقییم االنخفاض في القیمة.

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

فیھ. كما یتم مبدئیاً تسجیل كافة الموجودات والمطلوبات  یقوم البنك مبدئیاً بتسجیل القروض والسلفیات والودائع في التاریخ الذي تنشأ  
ات. المالیة األخرى في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي یصبح فیھ البنك طرفاً في األحكام التعاقدیة الخاصة بھذه األدو

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

مبادئ قیاس التكلفة المطفأة ٣-٤-٣

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

ك تكالیف  حقاق، ناقصاً أي انخفاض في القیمة. ویتم إدراج العالوات والخصومات بما في ذلبین المبلغ المبدئي المسجل ومبلغ االست
المعاملة المبدئیة ضمن القیمة الدفتریة لألداة ذات الصلة. 

القیاس الالحق ٤-٤-٣

عادلة قابلة للقیاس بشكل موثوق، ، یتم قیاس كافة األدوات المالیة بالقیمة العادلة، باستثناء أي أداة لیس لھا قیمةالتثبیت األوليعقب  
مدرج في مبادئ قیاس القیمة العادلة أدناه. وعندئذ یتم قیاس األدوات المالیة كما ھو 

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

من القیاس الالحق األرباح والخسائر٥-٤-٣

استثمارات الدین )أ(

خالل   األرباح والخسائر الناشئة عن التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من  الشامل یتم تسجیل  بنود الدخل 
الشامل، لحین  األخرى خالل الدخل  حقوق الملكیة من  قیمتھا، الموجودات المالیة أو انخفاضتثبیتالتوقف عنمباشرة ضمن 

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

استثمارات األسھم) ب(

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

في استالم الدفعات.رادات أخرى عندما یتقرر الحق كإی

التوقف عن التثبیت ٦-٤-٣

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

إلغائھا أو انقضائھا. 

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

الشراء. ھذه المعامالت اتفاقیات إعادة
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)١٨(

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

قیاس القیمة العادلة ٧-٤-٣

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

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

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

األسعار على أساس مستمر.

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

مكن أن یستخدمھا المشاركون في تحدید سعر المعاملة.ییتضمن أسلوب التقییم المختار جمیع العوامل التي  

یتمثل عادًة في سعر المعاملة، أي القیمة العادلة للمقابل الممنوح التثبیت األولي إن أفضل دلیل على القیمة العادلة لألداة المالیة عند 
ر المعاملة ولم یتوفر دلیل موضوعي على القیمة عتختلف عن سالتثبیت األولي أو المقبوض. إذا قرر البنك أن القیمة العادلة بتاریخ  
مماثل أو استنادًا إلى أي أسلوب من أسالیب التقییم بند مطلوبات أو  بند موجوداتالعادلة إما من خالل سعر معلن في سوق نشطة ل

قیاس األداة ال مالیة بالقیمة العادلة، ویتم تعدیلھا التي ال تستخدم إال البیانات المستمدة من األسواق الجدیرة بالمالحظة، یتم مبدئیاً 
ل الفرق الحقاً في الربح أو الخسارة على أساس  وسعر المعاملة. ویتم تسجیالتثبیت األوليلتأجیل الفرق بین القیمة العادلة بتاریخ  

یرة بالمالحظة أو بعد تاریخ  مالئم على مدى عمر األداة ولكن لیس بعد التاریخ الذي یكون فیھ التقییم مدعوماً كلیًة ببیانات سوقیة جد
إغالق المعاملة. 

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

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

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

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

قروض وسلفیات ٨-٤-٣

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

استثمارات ٩-٤-٣

األوراق المالیة" المدرج في بیان المركز المالي ما یلي:یشمل بند "االستثمارات في  

 بنود الدخل الشامل األخرى سندات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل.
بنود الدخل الشامل األخرىلة من خالل استثمارات في األوراق المالیة المصنفة بالقیمة العاد.

:العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما یتم قیاس االستثمارات في أدوات الدین بالقیمة 

تؤدي شروطھا التعاقدیة إلى التدفقات النقدیة في تواریخ محددة، والتي تمثل فقط مدفوعات أصل وفائدة على المبلغ األصلي  -
المستحق؛ و

.جمع التدفقات النقدیة التعاقدیةاالحتفاظ لھا ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل حتفاظ بیتم اال-
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

استثمارات (تتمة) ٩-٤-٣

. بالتكلفة المطفأةملة العائدة لھا مباشرة ویتم قیاسھا الحقاً  یتم إثبات أدوات الدین ھذه مبدئیاً بالقیمة العادلة باإلضافة إلى تكالیف المعا 
. ٢-٤الموضح في اإلیضاح ویعتمد قیاس االنخفاض في قیمة االئتمان على نموذج خسارة االئتمان المتوقعة من ثالث مراحل 

بنود الدخل ح والخسائر في  یل األربا ، یتم تسج بنود الدخل الشامل األخرىوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  بالنسبة ألد
، والتي یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة على النحو ذاتھ ایرادات الفوائد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، باستثناء  الشامل األخرى

المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة: للموجودات 

، فإن األرباح أو الخسائر  بنود الدخل الشامل األخرىة العادلة من خالل  سندات الدین المقاسة بالقیمالتوقف عن تثبیت  عندما یتم  
یعاد تصنیفھا من حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة. بنود الدخل الشامل األخرىالمتراكمة المسجلة سابقا في 

مبالغ مستحقة من بنوك ١٠-٤-٣

معدل الفائدة الفعلي،  بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدامتدرج المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالیة مبدئیاً 
ناقصاً مخصص االنخفاض في القیمة، إن وجد. 

النقدیة وشبھ النقدیة ١١-٤-٣

إلیھوشبھ النقدیةالنقدیة  تكون  ت من النقد  ا المشار  النقدیة  التدفقات  بیان  افي في  غیر  الجاریة  والحسابات  لدى الصندوق  لمقیدة 
ئع لدى المصرف المركزي التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل والمبالغ المستحقة  المصرف المركزي والودا

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

ضمانات مالیة ١٢-٤-٣

العمل ا سیاق  خالل  مالیة تیقوم البنك  ضمانات  وقبوالتالعتیادي بمنح  وكفاالت  . تحتسب الضمانات تكون من خطابات اعتماد 
في البیانات المالیة بالقیمة العادلة مع إدراج قیمة األقساط المقبوضة ضمن بند "مطلوبات أخرى". وعقب   التثبیت  المالیة مبدئیاً 

قیاس  األولي یتم  مطلوبات  ،  باألبند  كفالة  كل  بموجب  تقدیالبنك  أو أفضل  المطفأة  أي  قساط  لتسویة  المطلوبة  للمصاریف  بند ر 
مالي ینشأ نتیجة للضمان، أیھما أعلى. ت مطلوبا 

"مخصص الخسائر االئتمانیة". ویتم المطلوباتأي زیادة في   بالضمانات المالیة یتم إدراجھا في بیان الدخل ضمن بند  المتعلقة 
ة الضمان. الرسوم والعموالت" على أساس القسط الثابت على مدى فتردخلضمن "صافي  إدراج األقساط المقبوضة في بیان الدخل  

وتحوطات مشتقات ١٣-٤-٣

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

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

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

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

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ل البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حو

)٢٠(

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

مشتقات وتحوطات (تتمة) ١٣-٤-٣

عند التصنیف األولي للتحوط، یقوم البنك بتوثیق العالقة بین أداة (أدوات) التحوط وبند (بنود) التحوط بشكل رسمي، بما في ذلك 
لتقییم فعالیة عالقة التحوط. یقوم البنك بإجراء  لتنفیذ التحوط إلى جانب الطریقة التي ستستخدم  أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر

تقییم، عند بدایة عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحدید ما إذا كان من المتوقع أن تكون أداة (أدوات) التحوط ذات "فاعلیة عالیة" 
ود المتحوطة) خالل الفترة التي یتم فیھا  لة أو التدفقات النقدیة للبند المتحوط (أو البنفي مقاصة التغیرات التي تطرأ على القیمة العاد

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

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

للموجودات أو المطلوبات المتحوطة التي تكون منسوبة للمخاطر المتحوطة.

عندما تنت محاسبة التحوط  تنفیذ  مؤھلة لمحاسبة ؤھا أو االھي أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنھا یتوقف  منھا أو أنھا لم تعد  ستفادة 
التحوط. عند اإلیقاف، وفي حالة تحوطات القیمة العادلة لألدوات المالیة المحملة بالفائدة، یتم إطفاء أي تعدیالت للقیمة الدفتریة  

لفترة المتبقیة لالستحقاق. المتعلقة بمخاطر التحوط في بیان الدخل على مدار ا 

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

(المصاریف) التشغیلیة األخرى. دخلة العادلة ذات الصلة ضمن التفظ بھا للمتاجرة ویتم بیان أرباح وخسائر القیممح 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ١٤-٤-٣

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

: التثبیت األوليمنذ 

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

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

ة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة غیر المعرض-انیة على مدى العمر المرحلة الثانیة: الخسارة االئتم)٢
منذ   مخاطر االئتمان  في  ھناك زیادة جوھریة  یكون  حیث  األوليالبالنسبة للتعرضات االئتمانیة  دون أن  تثبیت  ولكن 

عمر.جزء الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى التثبیتتتعرض لالنخفاض في قیمتھا االئتمانیة، یتم 

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

الموجودات. ویستخدم ھذا نفس المعاییر التي ینص علیھا المعیار المحاسبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لتلك
تجاه المخصصات المحددة دون تغییر. وبالنسبة للموجودات المالیة التي تعرضت  ، وال تزال منھجیة البنك٣٩الدولي رقم  

الفوائد باستخدام دخلمر ویتم احتساب  الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العتثبیت  النخفاض في القیمة االئتمانیة، یتم  
 من إجمالي القیمة الدفتریة. طریقة معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة (صافیة من المخصصات) بدالً 
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)٢١(

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

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

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

 األرصدة لدى المصرف المركزي والبنوك األخرى
سندات الدین االستثماریة؛ و
نة متنوعة موجودات مالیة أخرى تتكون بشكل رئیسي من ذمم مدی

ي تنتج من أحداث التعثر ألداة مالیة التي  شھرًا ھي الجزء من الخسارة االئتمانیة المتوقعة الت ١٢الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
شھرًا من تاریخ التقریر. ١٢یحتمل أن تظھر خالل فترة  

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

مستقب رتبطة بموجودات أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة  لي للخسارة االئتمانیة المتوقعة المیقوم البنك بالتقییم على أساس 
وكذلك المتربطة بالتعرض الذي ینشأ من عقود الضمان المالي. یعترف البنك  بنود الدخل الشامل األخرىوالقیمة العادلة من خالل  
قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة:ه الخسائر في تاریخ كل تقریر. ویبینبمخصص خسارة لمثل ھذ

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

صادیة.ت لألحداث المستقبلیة والظروف االقت والظروف الحالیة والتوقعا 

عرض مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة في بیان المركز المالي 

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

 كخصم من إجمالي  لدخل الشامل األخرىد ابنوالموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل :
؛ وعلى التواليبنود الدخل الشامل األخرىالقیمة الدفتریة للموجودات وتعدیالت على 

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

قروض معاد التفاوض بشأنھا ٥-٣

ترتیبات السداد واالتفاق على  دًال من استحواذ الضمان. وقد یتضمن ذلك تمدید  حیثما أمكن، یسعى البنك إلعادة ھیكلة القروض ب
وض شروط جدیدة للقرض. ما أن تتم إعادة التفاوض على الشروط، ال یعتبر القرض متأخر السداد. تقوم اإلدارة بإعادة جدولة القر

الح  مرجح  وأن السداد المستقبلي  المعاییر  الوفاء بكافة  الخضوع لتقییم فردي بشكل مستمر لضمان  القروض في  صول. تستمر 
وب باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض. وجماعي لالنخفاض في القیمة المحس

الشطب٦-٣

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

غییر ھام في المركز المالي للمقترض أو المصدر  یتم تحدید ذلك بعد األخذ باالعتبار معلومات منھا حدوث تللتحصیل كلیاً أو جزئیاً.
تھ كاملة، أو عدم كفایة عوائد الضمانات لسداد جمیع االلتزامات. یتم شطب الموجودات ما یؤدي إلى عدم قدرتھ على دفع التزاما 

ابل المخصصات وصوًال إلى المبلغ الذي یعتبر غیر قابل للتحصیل. مق
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مة) السیاسات المحاسبیة الھامة (تت٣

الشطب (تتمة) ٦-٣

لك  ابات المشطوبة وقد تستمر في جھودھا السترداد المبلغ بما في ذ وفي المقابل یحتفظ البنك بكامل حقھ القانوني بالمطالبة بالحس
الدعاوى القضائیة.

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

المستحوذ علیھا مقابل تسویة الدیون الموجودات ٧-٣

ت  حواذ على الموجودات مقابل تسویة الدیون. یتم تسجیل الموجودافي حاالت معینة، یقوم البنك بإغالق المعامالت من خالل االست
)، أیھما أقل، في المستحوذ علیھا بقیمھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع أو بالقیمة الدفتریة للقرض (صافیة من خسائر انخفاض القیمة

لبنك على استبعاد الموجودات المعاد تملكھا تاریخ المقایضة. ویتم تسجیل ھذه الموجودات في "الموجودات األخرى". تنص سیاسة ا
اد المطالبات القائمة. وعموما ال یشغل البنك العقارات المعاد تملكھا  بطریقة منظمة. وتستخدم عائدات االستبعاد في خفض أو سد

لتكلفة وصافي  بادرجتوالموجودات المستحوذ علیھا عند تسویة الدیون یتم االحتفاظ بھا كمخزون إن  الستخدام التجاري.بغرض ا
القیمة التي یمكن تحقیقھا أیھما أقل. 

اإلیرادات تحقق٨-٣

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

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

ألداة وتشكل جزءا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة. یتم  أو تكالیف إضافیة تنسب مباشرة إلى ا
الدفتریة   القیمة  الموجوداتتعدیل  المطلوبات  أو  لبند  تقدیراتھبند  بتعدیل  البنك  یقوم  عندما  المقبوضات.  المالي  أو  للمدفوعات 

أو مصاریف  دخلفائدة الفعلي األصلي وُیدرج التغیر في القیمة الدفتریة ضمن  الدفتریة المعدلة على أساس معدل الوُتحتسب القیمة
مخاطر  بمؤشرات معدالت الفائدة الخالیة من الالمرتبطودخل / مصروف الفوائد المستحقة على الموجودات / المطلوبات  إن  الفوائد.
العالقة.ذات معدالت الفائدة الخالیة من المخاطر المتعلقة بوأعراف السوق القیاسیة یتبع سوف 

بالنسبة للموجودات المالیة التي كانت منخفضة القیمة االئتمانیة عند التثبیت األولي، یتم حساب دخل الفائدة من خالل تطبیق سعر  
ال یتم رد حساب دخل الفائدة على أساس القیمة اإلجمالیة، جودات.تكلفة المطفأة لبند المواالئتمان المعدل على العلىالفائدة الفعلي  
تحسن مستوى مخاطر االئتمان لبند الموجودات.حتى في حال 

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

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

یتم تثبیت توزیعات األرباح عند استحقاق الدفعات.ھا.إن الدخل والمصاریف المتعلقة بالرسوم األخرى یتم تثبیتھا عند تحققھا أو تحمل

بیع الضمانات المعلقة ٩-٣

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

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

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

والخاصة بالمناطق التي یعمل ضمنھا البنك. 
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ممتلكات ومعدات ١٠-٣

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

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

سنة٢٥أكثر من مبانٍ 
سنوات٥أكثر من مركبات

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

واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة بتاریخ كل تقریر مع تعدیلھا عند الضرورة. یعاد تقییم طرق حساب االستھالك 

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

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

أو عندما ال یكون من المتوقع وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة من  بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد  ت  ف عن تثبییتم التوق 
على أساس (الفرق بین  بند الموجوداتالتوقف عن تثبیتاستخدامھا أو استبعادھا. یتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن  

خر" في بیان الدخل الشامل في  التشغیلي اآل دخل)، ویتم تسجیلھا ضمن "اللبند الموجوداتفتریة  صافي عوائد االستبعاد والقیمة الد 
.بند الموجوداتالتوقف عن تثبیتالسنة التي یتم فیھا 

مخصصات ١١-٣

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

تعویضات.

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١٢-٣

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

اإلماراتیین  تحت بند "مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین" في بیان المركز المالي. یدفع البنك مساھماتھ المتعلقة بالمواطنین 
عد والتأمینات االجتماعیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وال یوجد أي التزام إضافي. قانون معاشات التقابموجب 

العمالت األجنبیة ١٣-٣

یتم إدراج المعامالت بالعملة األجنبیة بأسعار الصرف السائدة بتواریخ تقییم المعامالت. كما یتم تحویل الموجودات والمطلوبات 
بالعمال ویتم  النقدیة  العمومیة.  المیزانیة  بتاریخ  السائد  الصرف  سعر  بمتوسط  اإلماراتي  الدرھم  إلى  األجنبیة  األرباح  تثبیتت 

یان الدخل الموحد.والخسائر الناتجة في ب

تقاریر القطاعات ١٤-٣

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

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ١٥-٣

تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات غیر المالیة للبنك في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض القیمة. 
بناًء على القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع لبند الموجودات  في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد  

بیان الدخل. ضمن االنخفاض في القیمة الدفتریة تثبیت االستخدام، أیھما أعلى. یتم والقیمة قید
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

المحاسبة بتاریخ التسویة والمتاجرة ١٦-٣

ومبی مشتریات  كافة  تسجیل  التي  یتم  المالیة  الموجودات  تاریخ  عات  االعتیادیة" في  "بالطرق  تسلیم  تتم  تاریخ  أي في  التسویة، 
الموجودات إلى الطرف المقابل. إن مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتم بالطرق االعتیادیة ھي مشتریات أو مبیعات  

سوق.ر زمني تحدده عموماً القوانین أو القواعد المتعارف علیھا في الالموجودات المالیة التي تقتضي تسلیم الموجودات خالل إطا 

موجودات برسم األمانة ١٧-٣

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

المقاصة ١٨-٣

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

ت والمطلوبات بقیمتھا اإلجمالیة في بیان المركز  لك على اتفاقیات التسویة الرئیسیة حیث تدرج الموجوداالوقت. وعموما ال ینطبق ذ
المالي. 

توزیعات أرباح األسھم العادیة ١٩-٣

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

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

أوراق القبول ٢٠-٣

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

لمالیة. عویض من العمیل ویتم تسجیلھ ضمن الموجودات اقبول حق تعاقدي مقابل بالت

منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة ٢١-٣

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

نھا وعرضھا وفقاً لمتطلبات مضمون األدوات األساسیة والمعاییر  مبینة أدناه واإلفصاح عإلسالمیة المتنوعة الیتم احتساب األدوات ا
الدولیة للتقاریر المالیة/ المعاییر المحاسبیة الدولیة/ تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. 

المرابحة: 

المرابحة ھي معاملة بیع  مشتقة ذات دفعات ثابتة غیر مدرجة في سوٍق نشطة.إن الذمم المدینة للمرابحة ھي موجودات مالیة غیر
المنوي بیعھ بوضوح للعمیل ویبیعھ للعمیل على أساس التكلفة مضافًا  لبند الموجوداتیقوم فیھا البائع (البنك) بتحدید التكلفة الفعلیة  

ربح وتتم عادة على أساس سداد مؤجل.ابلمقبند الموجوداتبح (الربح). وھي في الواقع بیع إلیھا ھامش الر

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

اإلجارة: 

ر فترة محددة. یتم تحدید مدة  من ثم تأجیر بند لعمیل مقابل إیجار محدد على مداتتضمن اإلجارة عقدًا یقوم بموجبھ البنك بشراء و
إلى أساس اإلیجار، واالتفاق علیھما مسبقاً. یستحوذ البنك على الملكیة النفعیة للعقار لتأجیر حق االنتفاع للعمیل. اإلیجار، باإلضافة  

الربح الفعلي. نیاً على مدى فترة اإلیجار، باستخدام طریقة معدلُتـحتسب اإلیرادات من تمویل اإلجارة على أساٍس متناسب زم
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(تتمة) منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة٢١-٣

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

جاري اإلسالمي المقدم للعمالء أن أصل القرض مستحق الدفع عند الطلب. یستند الحساب الوفق الشروط المتفق علیھا مما یعني
على مفھوم القرض وھو مبلغ خاٍل من الربح مستلم من العمیل لدى البنك ال یستحق علیھ أي ربح أو أي نوع آخر من العوائد 

الوكالة: 
(الموكل) إلیداع ار یصبح بموجبھا البنك وكیل االستثمار (الوكیل) لعمیلھ تضمن الوكالة اتفاقیة مبنیة على مفھوم الوكالة باالستثمت

أموالھ في حساب استثمار الوكالة لیتم استثمارھا في أدوات استثماریة متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. یتم استخدام األموال  
تسھیالت تمویل إسالمي لعماللتولید الربح   خالل االستثمار في  أدوات استثماریة للعمیل من  ء البنك اآلخرین أو االستثمار في 

متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.أخرى

ائر  یتم دفع اإلیرادات المحققة من ودائع وكالة للعمالء ویدرج البنك المصاریف المقابلة في بیان الدخل. یتحمل الوكیل أي خس
م عقد الوكالة، وخالف ذلك یتحملھا الموكل.نتیجة لسوء التصرف أو اإلھمال أو مخالفة شروط وأحكا 

عقود اإلیجار ٢٢-٣

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

مت استھالك  أي  ناقصاً  بالتكلفة،  االستخدام  حق  موجودات  تقییم  قیاس  إعادة  أي  لغرض  وتعدیلھا  القیمة،  انخفاض  وخسائر  راكم 
اإل عقد  األولیة  لمطلوبات  المباشرة  والتكالیف  المثبت  اإلیجار  مطلوبات  مبلغ  االستخدام على  حق  موجودات  تكلفة  تشتمل  یجار. 
تلمة. إذا لم یكن البنك متأكدًا بشكل عات عقد اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصاً أي حوافز إیجار مسالمتكبدة ومدفو

دات المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة معقول من الحصول على ملكیة بند الموجو
تخدام  مار المقدرة لالستخدام ومدة عقد اإلیجار، أیھما أقصر. تخضع موجودات حق االسعلى أساس القسط الثابت على مدى األع

إلى انخفاض القیمة. 

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

بتة جوھریة) ناقصاً أیة حوافز  رة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثا سدادھا على مدى فت
تمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. إیجار مدینة ودفعات اإلیجار المتغیرة التي تع

قد اإلیجار، مارسة لخیار الشراء المؤكد بشكل معقول أن یمارسھ البنك ودفع غرامات إنھاء عوتشمل دفعات اإلیجار أیضًا سعر الم
ثبیت دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل إذا كانت مدة اإلیجار تعكس أن البنك یمارس خیار اإلنھاء. یتم ت

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

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

إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقد  لتعكس ازدیاد الفائدة وتخفیضھ مقابل دفعات اإلیجار المسددة. باإلضافة  
ك تعدیل أو تغییر في مدة عقد اإلیجار أو تغییر في دفعات عقد اإلیجار الثابتة والجوھریة أو تغییر في التقییم  اإلیجار إذا كان ھنا 

د الموجودات األساسي. لشراء بن

فضة القیمة عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخ
یقوم البنك بتطبیق إعفاء تثبیت عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل الخاصة بأجھزة الصراف اآللي (أي  

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

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 

ان من  البنك خیار إیجار الموجودات لفترات إضافیة. یطبق البنك حكم حول تقییم ما إذا كبموجب بعض عقود اإلیجار، یوجد لدى  
مل ذات العالقة والتي تؤدي لوجود حافزًا اقتصادیاً لتنفیذ  المؤكد بشكل معقول تنفیذ خیار التجدید. وھذا یعني، أنھ یراعي كافة العوا

مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث أو تغیر جوھري في الظروف الخاضعة  التجدید. بعد تاریخ البدء، یقوم البنك بإعادة تقییم  
تغییر في استراتیجیة األعمال).لتي تؤثر على قدرتھ على تنفیذ (أو عدم تنفیذ) خیار التجدید (على سبیل المثال، لسیطرتھ وا

اتفاقیات إعادة الشراء٢٣-٣

فاقیات إلعادة الشراء في تاریخ مستقبلي محدد من بیان المركز المالي، حیث یحتفظ ال یتم استبعاد األوراق المالیة المباعة بموجب ات
مع التزام مقابل  كبند موجودات  النقد المقابل في بیان المركز المالي  تثبیت  البنك بشكل كبیر بجمیع مخاطر ومزایا الملكیة. یتم  

ضمن ضمانات نقدیة على األوراق المالیة المقرضة واتفاقیات إعادة الشراء،  كبند مطلوبات إلعادتھ، بما في ذلك الفوائد المستحقة 
صروفات فائدة ویتم  االقتصادیة للمعاملة كقرض للبنك. یتم التعامل مع الفرق بین أسعار البیع وإعادة الشراء كموالتي تعكس المادة

استحقاقھا على مدى فترة االتفاق باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 
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لإلدارة األحكام والتقدیرات الھامة٤

للمعاییر الدولیة للت فتراضات تؤثر على  قاریر المالیة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات واإن إعداد البیانات المالیة وفقاً 
والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه تطبیق السیاسات المحاسبیة  

التقدیرات.

م فیھا  تثبیت التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة باستمرار. ویتم  
ستقبلیة متأثرة. تعدیل التقدیرات وفي أي فترات م

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

المالیة تصنیف الموجودات ١-٤

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

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ٢-٤

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

الئتمان الزیادة الجوھریة في مخاطر ا

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

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

اخلي وتصنیفات المخاطر الخارجیة والمعلومات التطلعیة لتقییم االنخفاض  ئتمان الد أیضاً خبراتھ السابقة، ونظام تصنیف مخاطر اال
في جودة ائتمان بند الموجودات المالیة. 

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

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

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

المراقبة عادة استخدام البیانات التالیة: 

كافة التعرضات التعّرضات تجاه األفراد التعّرضات تجاه الشركات 
حصول علیھا أثناء المراجعة م الي یتالمعلومات الت-

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

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

عار مقایضة التعّثر االئتماني  وأساولةالسندات المتد-
للمقترض، إن توفرت. 

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

التجاریة.

البیانات التي تم  -
جمعھا داخلیاً عن  

أداء العمیل. 
البیانات الخارجیة  -

من الوكاالت 
یة  المرجعیة االئتمان

بما في ذلك درجات  
االئتمان الخاصة  

بقطاع العمل.

یشمل ذلك -سجل الدفع -
التعثر. 

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

في الظروف التجاریة  
والمالیة واالقتصادیة. 
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تقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) األحكام وال٤

الیة (تتمة) یمة الموجودات الماالنخفاض في ق٢-٤

درجات مخاطر االئتمان (تتمة)

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

الوصف التصنیف مودیز تصنیف درجات م
١١

مرتفع
قوي

٢٢+
جید جداً  ٣٢

٤٢-
٥٣+

قیاسي 

جید  ٦٣
٧٣-
٨٤+

مالئم ٩٤
١٠٤-
١١٥+

مقبول ١٢٥
١٣٥-
ھامشي+١٤٦ ١٥٦
قائمة المراقبة -١٦٦
١٧٧+

قائمة المراقبة 
قائمة المراقبة 

ى مذكورة بشكٍل أخرقروض١٨٧
خاص  ١٩٧-

٢٠٨
متعثر

دون المستوى 
مشكوك فیھ٢١٩
خسارة ٢٢١٠

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

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

یة التعثر على مدى العمر وكیف  یستخدم البنك نماذج إحصائیة لتحلیل البیانات التي تم جمعھا وعمل تقدیرات للفترة المتبقیة الحتمال
یتوقع لھا أن تتغیر بمرور الوقت. 

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

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

ت الخارجیة الفعلیة والمتوقعة،  استنادًا إلى المشورة المقدمة من لجنة مخاطر السوق ومراعاة وجود مجموعة متنوعة من المعلوما 
یقوم البنك بوضع منظور "حالة أساسیة" للتوجھ المستقبلي للمتغیرات االقتصادیة ذات العالقة وكذلك للنطاق التمثیلي للسیناریوھات 

األخرى.المتوق المحتملة  معة  لمختلف  والخسارة  التعثر  ومعدالت  الرئیسیة  المؤشرات  بین  المتوقعة  العالقات  وضع  حافظ  تم 
الماضیة.السبعةإلى الخمسةالموجودات المالیة بناًء على تحلیل البیانات التاریخیة خالل السنوات 
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األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) ٤

وجودات المالیة (تتمة) في قیمة الماالنخفاض٢-٤

أھمیة معاییر تصنیف المراحل 

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

على تقییم الحركة في الجودة  ٩ف ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر). یعتمد التصنی
دلة موضوعیة على  االئتمانیة للقروض منذ التثبیت األولي. إن القروض المصنفة في المرحلة الثالثة ھي القروض التي یوجد أ

االنخفاض في قیمتھا وتم تكوین مخصصات معینة لھا.

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

أو النوعیة التالیة: 

المعاییر الكمیة:

الخدمات المصرفیة للشركات والمؤسسات: ظة محف
مخاطر االئتمان   تاریخ إعداد  یتم قیاس الزیادة الكبیرة في  كما في  مع مخاطر التعثر  بمقارنة مخاطر التعثر المقدرة عند المنح 

كما یتم وضع العوامل التالیة في الحسبان: التقریر.
یوماً ٣٠متأخرة لمدة -
عالمة إعادة الھیكلة -
درجة وفقاً لتوجیھات التصنیف الداخلي ٢٢درجات على مقیاس من ٣تبة بعدد تخفیض المر-

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

ان:ل التالیة في الحسبكما یتم وضع العوامالكبیرة في مخاطر االئتمان.
یوماً ٣٠متأخرة لمدة -
عالمة إعادة الھیكلة -
قطاع مھَمل-

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

مستوى تصنیف لألدوات غیر  ١٩تشتمل طریقة التصنیف الخاصة بالبنك على ر.فات الخارجیة المعلنة باستمرا وتحدیث ھذه التصنی
یتم ربط مقیاس التصنیف الداخلي للبنك بالتصنیفات الخارجیة. ).٢٢إلى  ٢٠فئات تعثر (٣) و  ١٩إلى  ١المعرضة للتعثر (من  

لوقت.  من احتماالت التعثر، والتي تكون مستقرة بمرور ایحدد المقیاس الرئیسي لكل فئة تصنیف نطاقاً محدداً 

المعاییر النوعیة: 

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

معاییر التعافي: 
ورة بصتراجع مخاطر التعثر  نمدللتأکكحد أدنى  راً شھ١٢خسارة االئتمان المتوقعة لفترة  دةلملمالیةادواتألاقبةرا میواصل البنك  

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

شھرًا (في ١٢دفعات كحد أدنى (للدفعات التي تسدد على أساس ربع سنوي أو لمدة أقل) ولمدة  ٣بفترة اختبار لمدة  البنكلتزمی
. ٢المرحلةإلى٣الحاالت التي تزید فیھا مدة دفع األقساط عن ربع سنة) بعد إعادة الھیكلة، قبل رفع التصنیف من المرحلة 

بناًء ١مبدئیاً قبل ترقیتھا إلى المرحلة  ٢مباشرًة ویتم ترقیتھا إلى المرحلة  ١المرحلة  ىلإ٣یتم ترقیة التعرضات من المرحلة  ال
على المعاییر المذكورة أعاله. 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ل البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حو

)٢٩(

األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) ٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

لدى البنك العربي المتحد آلیة إشارة قویة لإلنذار  یوجدصحیح.مانھ بشكل مخاطر ائتالمدینالبنك أن یعكس تصنیف مخاطر یضمن
ذلك عن طریق المراقبة عن كثب إلشارات التحذیر المبكرة ویتمالمبكر لضمان إبراز التدھور في مخاطر االئتمان قبل حدوث التعثر.

والتقییمات االئتمانیة فعات وردود فعل السوق الخارجیةتأخر سدادھا وتعثر الشیكات/الدلمستحقات التي األساسیة مثل التجاوزات وا 
حالة ما إذا أظھر أحد العمالء مؤشرات أولیة على وجود مشاكل مالیة،  وفيالمالیة.القدراتوانتھاكات العھود/الشروط والضعف في  

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

الموجودات المالیة التي تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة 

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

تعریف التعثر 
واللوائح المرتبطة بھ الصادرة عن مصرف  ٢٠١٠لسنة ٢٨متعثرًا وفقاً للتعمیم رقم  ند الموجودات المالیةیقوم البنك باعتبار ب

اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. 

ي  تلبي أي من معاییر التعثر لفترة متتالیة مدتھا اثنتعتبر األداة أنھا لم تعد في حالة تعثر (بمعنى أن التعثر قد زال) عندما لم تعد  
عشر شھرًا كما ھو محدد في التوجیھات التنظیمیة.

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

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

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

حصائیة، ویتم تقییمھا  ت في تاریخ معین یتم احتسابھا على أساس نماذج التصنیف اإلتقدیرات احتمالیة التعثر ھي تقدیرا
ل مصممة وفقاً  أدوات تصنیف  ھذه النماذج اإلحصائیة إلى  باستخدام  مختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات. تستند 

خدام بیانات السوق عندما تكون متاحة  البیانات المجمعة داخلیاً والتي تشتمل على عوامل كمیة ونوعیة. ویمكن أیضاً است
المقابل أو التعرض بین فئات التصنیف،  ثر لألطراف المقابلة من الشركات الكبیرة. إذا انتقل الطرفلمعرفة احتمالیة التع

االعتبا  بعین  األخذ  مع  التعثر  احتمالیة  تقدیر  یتم  بھ.  المقترنة  التعثر  احتمالیة  تقدیر  في  تغییر  إلى  سیؤدي  ذلك  ر  فإن 
ھناك نوعان من احتماالت التعثر یتم استخدامھما لغ المدفوعة مقدماً.االستحقاقات التعاقدیة للمخاطر والمعدالت المقدرة للمبا 

في حساب خسائر االئتمان المتوقعة


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

. ١شھرًا لتعرضات المرحلة ١٢
تلك ھي احتمالیة التعثر المقدرة التي تحدث خالل العمر المتبقي لألداة  –ت التعثر على مدى العمر المتبقي احتماال-

والمرحلة  ٢ى مدى العمر المتبقي لتعرضات المرحلة  المالیة. ویتم استخدامھا لحساب خسارة االئتمان المتوقعة عل
٣.
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(تتمة) األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة ٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

  یمثل التعرض الناتج عن التعثر التعرض المتوقع في حالة التعثر. یستخلص البنك التعرض الناتج عن التعثر من التعرض
فاء. إن التعرض الناتج  الي للطرف المقابل والتغییرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطالح

عن التعثر لبند موجودات مالي ھو إجمالي قیمتھ الدفتریة. كما ھو موضح أعاله، ووفقاً الستخدام احتمالیة التعثر بحد أقصى  
ي لم ترتفع فیھا مخاطر االئتمان بصورة جوھریة، یقیس البنك الخسارة االئتمانیة المتوقعة  شھرًا للموجودات المالیة الت١٢

مخاطر التعثر خالل فترة التعاقد القصوى التي تتعرض خاللھا لمخاطر االئتمان. تمتد المدة التعاقدیة القصوى  في ضوء
رض أو ضمان. إلى التاریخ الذي یحق للبنك المطالبة بسداد سلفة أو إنھاء التزام ق 

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

جزءًا ال  وأقدمیة المطالتعثر الھیكل والضمان البة وقطاع العمل للطرف المقابل وتكالیف استرداد أي ضمانات قد تعتبر 
بالنسبة للقروض المضمونة بعقارات التجزئة، تعتبر نسبة القروض إلى القیمة مقیاسًا   یتجزأ من بند الموجودات المالي. 

ت النقدیة المخصومة باستخدام معدل الفائدة  أساس التدفقا أساسیاً في تحدید الخسارة الناتجة عن التعثر. ویتم حسابھا على
الفعلیة كعامل خصم. 

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

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

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

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

حظة. باإلضافة إلى ذلك، یستخدم البنك  ا على أساس البیانات الحالیة الجدیرة بالمالیراعي البنك تجربة الخسارة التاریخیة ویعدلھ
وقعة. یستخدم  توقعات معقولة ومدعومة للظروف االقتصادیة بما في ذلك األحكام السابقة لتقدیر مبلغ خسارة انخفاض القیمة المت

في  فعلي لذي یشمل على سبیل المثال ال الحصر، النمو السنوي العوامل االقتصاد الكلي، وا٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
دمج  یزید  االقتصادیة.  الدورة  في  والمتوقعة  الحالیة  التوجھات  من  لكل  تقییماً  ویتطلب  النفط،  وأسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج 

لكلیة على الخسارة االئتمانیة المتوقعة. المعلومات المستقبلیة مستوى الحكم حول كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل االقتصادیة ا 
نھجیة واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادیة المستقبلیة بشكل دوري.ویتم مراجعة الم

سنة   البنك  ٢٠٢١في  قام  التعثبتعدیل  ،  بافتراض  إلى  العلى  ر  الخسارة  باإلضافة  تنظیمیة  لوائح  باتباع  المضمونة  غیر  محفظة 
ا المنجزةالمراجعة  السنةلمستقلة  التعثإن  .  خالل  بافتراض  بیانات  المعدلة في  ر  الخسارة  تعكس  المضمونة  البنك غیر  محفظة 

٧التقدیر تم اإلفصاح عنھا في اإلیضاح  إن تأثیر ھذا التغییر فيالتحصیل التاریخیة إلى جانب خطة األعمال المستقبلیة للبنك.  
(ضمن االلتزامات والمطلوبات الطارئة). ٢٦اإلیضاح (ضمن القروض والسلفیات) باإلضافة إلى  

لبنك بدمج أحدث مدخالت االقتصاد الكلي المتاحة في نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة لیعكس التغیر في توقعات االقتصاد  قام ا
من ھذه البیانات المالیة. ٢٧التفاصیل في اإلیضاح رقم توضیح كافة مع ، الكلي
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)٣١(

لھامة لإلدارة (تتمة) التقدیرات ااألحكام و٤

قیمة الموجودات المالیة (تتمة) االنخفاض في ٢-٤

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تتمة) 
٢٠٢٠دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ة األكثر أھمیة كما في  تقدیرات خسارة االئتمان المتوقعإن االفتراضات المستخدمة ل

متغیرات  تم استخدامھا لجمیع المحافظ مع مراعاة والتنازلیةوالسیناریوھات التصاعدیة الة األساسيسیناریو الح. إن موضح أدناه
األساسیة التالیة:االقتصاد الكلي

٣١كما في متغیرات االقتصاد الكلي
االحتماالت السیناریو ٢٠٢١دیسمبر 

٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤٢٠٢٥المحددة

(ملیار  فعلياالستھالك الخاص ال
أمریكي)دوالر

٤٦٤٫٠٦٤٨٥٫٠٧٤٩٨٫٣٤٥٠٥٫٦٠٪٤٠ياألساس
٤٩٦٫١٧٥١٥٫٩٣٥٢٨٫٧٥٥٣٤٫١٨٪٢٠الصاعد 
٤٠٥٫٣٠٤٣٥٫١٥٤٥٧٫٣٠٤٧٠٫٨٧٪٤٠الھابط 

اإلنفاق الحكومي (ملیار دوالر 
أمریكي)

٤٨١٫٣٥٥١٦٫٦٥٥٤٦٫٦٩٥٧٩٫٣١٪٤٠ياألساس
٥٢٩٫٦٦٥٦٧٫٨٠٦٢١٫٦٤٦٨٠٫١٢٪٢٠الصاعد 

٤٢١٫٧٩٤٤٨٫٥٧٤٨٠٫٧٧٥٢٦٫٥٦٪٤٠بط الھا 
ة (ملیار  فعلیصافي الصادرات ال

دوالر أمریكي)
٤٣٠٫٣١٤٣٩٫٤٠٤٥٠٫٠٢٤٦٢٫٤٧٪٤٠ياألساس

٤٦٠٫٠٨٤٦٧٫٣٦٤٧٧٫٤٩٤٨٨٫٦١٪٢٠الصاعد 
٣٧٥٫٨٢٣٩٤٫١٩٤١٢٫٩٦٤٣٠٫٧٠٪٤٠الھابط 

الدین الحكومي العام إلى الناتج  
دوالر) المحلي اإلجمالي (ملیار 

٥٤٫٨٨٥٧٫٦٤٦١٫٤١٦٦٫٤٧٪٤٠ياألساس
٣٤٫٢٧٢٩٫٩٦٢٧٫٥٩٢٩٫١٠٪٢٠الصاعد 
٩٢٫٠٠٩٩٫٧٢١٠٧٫٥١١١٧٫٢٤٪٤٠الھابط 

المؤشر االقتصادي المركب (وكیل 
الناتج المحلي اإلجمالي) 

٣٫٢١٣٫٠٦٢٫٨١٢٫٥٤٪٤٠ياألساس
٣٫٥٩٢٫٦٩٢٫٥٤٢٫١٢٪٢٠الصاعد 
٥٫٤٦٥٫٧٨٤٫٨٩٣٫٩٦٪٤٠الھابط 

تعویضات الموظفین (ملیار دوالر  
أمریكي)

٤٨١٫٣٤٥٥٥٫١٨٦٢٤٫١٨٦٦٧٫٣٥٪٤٠ياألساس
٥٦٦٫٧٦٦٥٢٫١٢٧٢٥٫٠٠٧٧١٫٧٦٪٢٠الصاعد 
٣٦١٫٣٠٤٣٨٫٣٩٥١٥٫٦٥٥٧٢٫٨٩٪٤٠الھابط 

٪٤٫٠٨٪٣٫٧٥٪٣٫٢١٪١٫٧٦٪٤٠ياألساس) ٪(معدالت إیبور لسنة واحدة
٪٤٫١٠٪٣٫٧٤٪٣٫٢٥٪٫٩١١٪٢٠الصاعد 
٪٣٫٩٧٪٣٫٣٩٪١٫٤٨٪١٫٤٣-٪٤٠الھابط 
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)٣٢(

األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) ٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تتمة) 

كما في  متغیرات االقتصاد الكلي
٢٠٢١دیسمبر ٣١

حتماالت الاالسیناریو 
٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤المحددة

متوســـــط ســـــعر النفط للبرمیــل  
(دوالر أمریكي)

٤٤٫٠١٤٥٫٦٦٤٥٫٨٧٤٥٫٨٧٪ ٤٠األساس 
٧٩٫٨٨٨١٫٥٣٨١٫٧٤٨١٫٧٤٪ ٢٠الصاعد 
٨٫١٤٩٫٧٩١٠٫٠٠١٠٫٠٠٪ ٤٠الھابط 

ــادي   ــر المركب االقتصــ مؤشــ
غیر النفطي (" مؤشـر المركب 

ناتج  (بموجب الاالقتصــادي ")  
مالي المحلي)اإلج 

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

٪ ١٫٣٣-٪ ١٫٤٠-٪ ١٫٥٠-٪ ١٫٤٠-٪ ٤٠الھابط 

في دبي   أســـــعـار العقـارات 
(ســــعر مســــتوى المؤشــــر 

بالدرھم )

١٠٬٩١٨١٠٬٩٤١١٠٬٩٨٩١١٬٠٤٢٪ ٤٠األساس 
١٣٬٢٦٠١٣٬٢٨٣٣١١٣٬٣١٣٬٣٨٣٪ ٢٠الصاعد 
٨٬٥٧٦٨٬٦٠٠٨٬٦٤٧٨٬٧٠٠٪ ٤٠الھابط 

ــادي   ــر المركب االقتصــ مؤشــ
اإلـجمـــاـلي   نـــاـتج  اـل ـموجـــب  (ـب

المحلي)

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

التضخم
٪ ٢٫١٪ ٢٫٠٪ ٢٫٠٪ ١٫٥٪ ٤٠األساس 
٪ ٣٫٨٪ ٣٫٧٪ ٣٫٧٪ ٢٣٫٪ ٢٠الصاعد 
٪ ٠٫٤٪ ٠٫٣٪ ٠٫٣٪٠٫٢-٪ ٤٠الھابط 

تحلیل الحساسیة 

سیناریوھات األساسیة والسیناریوھات التصاعدیة والتنازلیة، فإن  الأعاله) حسب المدرجةإذا طرأ تغیر على متغیرات االقتصاد الكلي (
: اليسوف تتغیر على النحو الت٢و ١خسائر االئتمان المتوقعة في المرحلة 

.من خسائر االئتمان المتوقعة٣لم یكن ھناك تأثیر حساسیة جوھري على المرحلة 

ة لإلدارة (تتمة) تقدیرات الھاماألحكام وال٤

االستمراریة ٣-٤

رى أنھ یملك الموارد الكافیة لالستمرار في العمل في المستقبل  ت على االستمرار كمنشأة عاملة وة البنكبتقییم قدرت اإلدارة  قام
ترى اإلدارة  .٢٠٢١بر  دیسم٣١المتكبدة حتى تاریخدرھم وألف٦١٠٫٥٨٧بمبلغ  على الرغم من الخسائر المتراكمة  المنظور  

بإدارة رأسمالھ لضمان البنكوم  یقكما التدفق النقدي عند استحقاقھا.أن لدیھا السیولة الكافیة والتمویل من أجل الوفاء بمتطلبات  
ریة  باإلضافة إلى ذلك، لم تصل إلى علم اإلدارة وجود أي حالة جوھقدرتھ على االستمرار كمنشأة عاملة وزیادة العائد للشركاء.
لذلك، یستمر إعداد البیانات المالیة استنادًا  ة.الستمرار كمنشأة عاملمن عدم الیقین قد تلقي بشكوك كبیرة حول قدرة البنك على ا

إلى مبدأ االستمراریة. 

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

٪ ٨٫٥٠+٪١٢٫٥٧-٪٤٫٨٥-١المرحلة 
٪ ٥٫١١+٪١٠٫٤٠-٪ ٠٫٠٩+٢المرحلة 
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)٣٣(

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٥٦٫٤٢٤٦٤٫٣٩٨وق نقد في الصند

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي:
لدى  - األخرى  والودائع  القانونیة  دولة  مصرف  الالودائع  في  اإلمارات  المركزي 

* العربیة المتحدة
٦٥٣٫١٤١٤٩١٫٩٢٤

١٫٣٠٠٫٠٠٠٨٥٠٫٠٠٠تسھیالت ودائع قصیرة
──────────────
٢٫٠٠٩٫٥٦٥١٫٤٠٦٫٣٢٢

 ═══════ ═══════

).ألف درھم٢٨٥٫٧٢١-٢٠٢٠ألف درھم (٢٦٦٫٨٤٣یتضمن متطلبات االحتیاطي القانوني بمبلغ * 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة غیر متاحة لتمویل العملیات الیومیة في  متطلبات االحتیاطي التي یحتفظ بھا المصرف المركزي  إن  
العربیة المتحدة عالیة الدرجة بطبیعتھا. كزي لدولة اإلماراتأرصدة المصرف المركما أنللبنك.

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  ٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٢٢٨٫٧٣٥٢٩٦٫٥٢٥ودائع تحت الطلب
-١٥٠٫٠٠٠ودائع ألجل

──────────────
٣٧٨٫٧٣٥٢٩٦٫٥٢٥
═══════ ═══════

درھم) على المبالغ  ألف ١١٢–٢٠٢٠درھم (ألف ١٣٤بمبلغ ١المرحلة ضمنر االئتمان المتوقعةیمتلك البنك مخصص خسائ 
المستحقة لھا من البنوك األخرى. 

ك  درھم) مودع لدى بنوألف ١٢٧٫٣٥٦–٢٠٢٠درھم (ألف١٣٧٫٢٦٨المبالغ المستحقة من البنوك األخرى تشمل مبلغاً قدره 
درھم) لدى ألف٢٢١٫١٨٧–٢٠٢٠درھم (ألف ١١٩٫٧٧٨لغ  ربیة المتحدة. ویتم االحتفاظ بمبأجنبیة خارج دولة اإلمارات الع

بنوك أخرى كھامش للمعامالت المشتقة.

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

المبالغ المستحقة من البنوك األخرى حسب المنطقة الجغرافیةإجمالي
٢٤١٫٤٦٧١٦٩٫١٧٠داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٤٫٤٨٨٢٩٫٠١٢داخل مجلس التعاون الخلیجي 

١٣٢٫٧٨٠٩٨٫٣٤٣دول أخرى 
──────────────
٣٧٨٫٧٣٥٢٩٦٫٥٢٥
═══════ ═══════
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)٣٤(

أخرى (تتمة) مبالغ مستحقة من بنوك ٦

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

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

AA−١٦٫٧٨٦٣٠٬٣٤٧
A+٣٫٣٧٩٦٬٣٥٠

A١٢٩٫٥١٤١٥١٬١٥٠
A−٣١٫٢٣٥٥٠٬٢٣٣

BBB+١٩٥٫٩٠٦٥٣٬١٢٧
BBB-٣٬٤٧٤
BBB − ١٫٩١٥١٬٨٤٤وأقل

──────────────
٣٧٨٫٧٣٥٢٩٦٫٥٢٥
══════════════

مع المراحل لغ المستحقة من البنوك األخرى تصنیف األرصدة اإلجمالیة للمبا 

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

١٨٠٫٩١٥--١٨٠٫٩١٥مرتفع
١٩٧٫٨٢٠--١٩٧٫٨٢٠قیاسي 

────────────────────────────────
٣٧٨٫٧٣٥--٢٠٢١٣٧٨٫٧٣٥دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

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

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

════════════════════════════════
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)٣٥(

ومستحقات التمویل اإلسالمي سلفیات القروض و ال٧

:ومستحقات التمویل اإلسالميفیما یلي تصنیف محفظة القروض والسلفیات 
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

(أ) بحسب النوع: 
١٬٠٨٩٬١٨٦١٬١٩٢٬٢٥٨سحوبات على المكشوف

٧٫١٧٦٫٩٧٧٨٬٦٧٦٬٢٤٣وسطة وقصیرة األجل)* (متقروض
٥٠٥٫٣٦٧٥٣٠٬٢١٠قروض مقابل إیصاالت أمانة

١٥٣٫٩٨٩١٥٢٬٨٧٥كمبیاالت مخصومة
٤٢٫٧٨٥٥١٬٠٥١سلفیات نقدیة أخرى

٤٩٫٨٧١٦٦٬٥٤٦فواتیر مسحوبة بموجب خطابات اعتماد 
────────────────

٩٫٠١٨٫١٧٥١٠٫٦٦٩٫١٨٣ومستحقات التمویل اإلسالميالقیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات 
)١٫٦٥٥٫٥٤٤()٨٠٤٫٨٢٥(ومستحقات التمویل اإلسالمي قیمة القروض والسلفیاتناقصا: مخصص االنخفاض في  

────────────────
٨٫٢١٣٫٣٥٠٩٫٠١٣٫٦٣٩ومستحقات التمویل اإلسالميصافي القروض والسلفیات 

════════════════

درھم).ألف ٢٫٣٧٢٫٤٥٦–٢٠٢٠درھم (ألف١٫٦٨٠٫٣٩٣ن قروض األفراد بقیمة تضم* ت
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

(ب) بحسب القطاع االقتصادي: 
٦٠٧٫٣٠٤٣٠٠٬٠٠٠القطاع الحكومي والعام

١٫٤٠٣٫١٨٣١٬٤٥٢٬٦٠٥التجاري 
٣٫٢٩٦٫٠٧٢٤٬٢٥٧٬٥٦٩) الكبیرةلمالیةاألرصدة ااألفراد من أصحاب القروض الشخصیة (أفراد و

٧٣٤٫٥٦٣١٬١٤١٬٢٦٧التصنیع
٤٤٨٫٩٨٦٥٤١٬٤٢٧اإلنشاءات
٨٨٤٫٧٠٥١٬٤٤١٬٣٣٢الخدمات 

١٫٤٢٢٫٢٨٥١٬٠٦٢٬٨٩١المؤسسات المالیة
٢١٥٫٨٨٢٤٦٦٬٩٩٤النقل واالتصاالت

٥٫١٩٥٥٬٠٩٨أخرى 
──────────────

٩٫٠١٨٫١٧٥١٠٫٦٦٩٫١٨٣ومستحقات التمویل اإلسالميیات القیمة اإلجمالیة للقروض والسلف
══════════════

درھم) تم تثبیتھا من خالل نافذة إسالمیة  ألف٥٨١٫٧٧٧–٢٠٢٠درھم (ألف٤٥٤٫٦٤٦إن ذمم التمویل اإلسالمي المدینة بمبلغ  
متوافقة مع أحكام الشریعة بالبنك.

التي تعرضت النخفاض فردي في القیمة ومستحقات التمویل اإلسالميوالسلفیات، بلغ إجمالي القروض٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  
١٫٦٧٧٫١٩٩:  ٢٠٢٠درھم (ألف  ١٫١٣٨٫٠٢٣قبل اقتطاع أي مخصص النخفاض القیمة تم تقییمھ على أساس فردي مبلغا قدره  

تحت  ٢٧اإلیضاح  القیمة فيوقد تم اإلفصاح عن المخصص والضمان المحتفظ بھ مقابل ھذه القروض المنخفضة  درھم).ألف  
بند مخاطر االئتمان. 
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)٣٦(

(تتمة) ومستحقات التمویل اإلسالميالقروض والسلفیات ٧

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

١٣٫١٦٤--١٣٫١٦٤مرتفع
٧٫٧٤٢٫١٤٨-٧٫٢٥٠٫١١١٤٩٢٫٠٣٧قیاسي 

١٢٤٫٨٤٠-١٢٤٫٨٤٠-قائمة المراقبة 
١٫١٣٨٫٠٢٣١٫١٣٨٫٠٢٣--متعثر

────────────────────────────────
٧٬٢٦٣٬٢٧٥٦١٦٬٨٧٧١٬١٣٨٬٠٢٣٩٬٠١٨٬١٧٥مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة 

)٨٠٤٬٨٢٥()٥٤٤٬٧٠٩()١٧٥٬٠٥٣()٨٥٬٠٦٣(المتوقعةتماناالئخسائر 
────────────────────────────────

٢٠٢١٧٬١٧٨٬٢١٢٤٤١٬٨٢٤٥٩٣٬٣١٤٨٬٢١٣٬٣٥٠دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم م ألف درھألف درھم ألف درھم 

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

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

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

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

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

حقات التمویل اإلسالمي القروض والسلفیات ومستالحركة في إجمالي أرصدة 

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

٢٠٢٠٧٫٤٦٨٫٠٥٨١٫٥٢٣٫٩٢٦١٫٦٧٧٫١٩٩١٠٫٦٦٩٫١٨٣دیسمبر  ٣١إجمالي القیمة الدفتریة كما في  
)٦٣٩٫١٤٩()٢٠١٫٥٠٠()٢٤٣٫٨٣٣()١٩٣٬٨١٦(المستردةأو الجدیدة الموجودات المنشأةصافي 

)١٬٠١١٬٨٥٩()١٬٠١١٬٨٥٩(--المشطوبات
-٢٩١٫٧١٠٣٤٫٨٨١)٣٢٦٬٥٩١(١من المرحلة المحول 
-٦٣٩٫٣٠٢)٩٥٤٫٩٢٦(٢٣١٥٫٦٢٤من المرحلة المحول 
----٣من المرحلة المحول 

────────────────────────────────
٢٠٢١٧٫٢٦٣٫٢٧٥٦١٦٫٨٧٧١٫١٣٨٫٠٢٣٩٫٠١٨٫١٧٥دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════
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)٣٧(

(تتمة) ومستحقات التمویل اإلسالميالقروض والسلفیات ٧

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠٩٬٥١٣٬٩٩٨٢٬٠٣٢٬٧٨٩١٬٤٨٣٬٨٢٠١٣٬٠٣٠٬٦٠٧دیسمبر  ٣١إجمالي القیمة الدفتریة كما في  
)١٬٨٦٤٬٦٧٣(١٢٧٬١٨٢) ٣٢٣٬٩٩٢()١٬٦٦٧٬٨٦٣(أو المستردةالجدیدة الموجودات المنشأةصافي 

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

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

═══════════════════════════════

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

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

٢٠٢٠٨٧٫٣٩٨٢٩٤٫٨٤١١٫٢٧٣٫٣٠٥١٫٦٥٥٫٥٤٤دیسمبر ٣١الرصید في 
في المثبتة  للمخصصات  نتیجة  الرصید  التغیرات 

االفتتاحي والتي تم:
خسارة االئتمان المتوقعة لفترة   ١٢تحویلھا إلى 

--)٢٫٩٠٧(٢٫٩٠٧شھراً 
مدىتحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على

--٢٦٫٠٧٦)٢٦٫٠٧٦(العمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا االئتمانیة 
تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى
-٢٠٤٫٤٧٧)٢٠٤٫٤٧٧(-العمر المتبقي والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة 

العمر تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة لمدى
على المتبقي والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة

١٠٫٩٦٠١٠٫٩٦٠--)٢٦(إیضاح االلتزامات والمطلوبات الطارئة
٢٠٫٨٣٤٦١٫٥٧٤٦٧٫٧٧٢١٥٠٫١٨٠)٢٢(إیضاح المحمل إلى بیان الدخل

)١٫٠١١٫٨٥٧()١٫٠١١٫٨٥٩(--المشطوبات
────────────────────────────────

٢٠٢١٨٥٫٠٦٣١٧٥٫١٠٧٥٤٤٫٦٥٥٨٠٤٫٨٢٥دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════
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)٣٨(

(تتمة) ومستحقات التمویل اإلسالميالقروض والسلفیات ٧

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

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

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

االفتتاحي والتي تم:
خسار ١٢ة لفترة  ة االئتمان المتوقعتحویلھا إلى 

--)١٬٦٧٦(١٬٦٧٦شھراً 
مدىتحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على

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

-١٥٦٬٦٦٤) ١٥٦٬٦٦٤(-ئتمانیة العمر المتبقي والتي انخفضت قیمتھا اال
العمر تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة لمدى
على المتبقي والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة

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

) ٤٩٧٬٥١٨() ٤٩٧٬٥١٨(--طوباتمشال

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

════════════════════════════════

العالقة التي انخفضت ت  صات ذاوالمخص في فئة التعثرومستحقات التمویل اإلسالميفیما یلي التحلیل القطاعي للقروض والسلفیات  
قیمتھا: 

٢٠٢١٢٠٢٠
────────────────────────────────────────

بحسب القطاع االقتصادي

إجمالي 
التعرض 
ألف درھم

مخصص  
االنخفاض في 

القیمة 
ألف درھم

إجمالي 
التعرض 
ألف درھم 

مخصص محدد
ألف درھم 

٣٢٥٬٢٧٢١٣٦٫٤٨٨١٧٥٬٣٠١١٢١٬٢٦٤التجاري 
األفراد  والقروض الشخصیة (أفراد 

األرصدة المالیةمن أصحاب 
) الكبیرة

٤٣٨٬٠١٧١٩٢٫٥٢٩٤٢١٬٢٢٢٢٨٨٬٧٧٨

١٨١٬٣٢٦٧٠٫٨٩٦٣٧٢٬١٠٨٢٨٢٬٧٠١التصنیع
٧٫٢١٨١١٫٧٩٣٢٤٬٩٩٥١٨٬٢٦٢اإلنشاءات
٩٧٫٧٤٤٩٠٫٢٢٤٣٧٧٬١٦٩٣٣٣٬٧٩٧الخدمات 

٨٨٫٤٤٦٤٢٫٧٧٩٨٨٬١٢٩٤٦٬٨٤٦المؤسسات المالیة
٢١٨٬٢٧٥١٨١٬٦٥٧--النقل واالتصاالت

 ─────── ─────── ─────── ───────
١٬١٣٨٬٠٢٣٥٤٤٫٧٠٩١٬٦٧٧٬١٩٩١٬٢٧٣٬٣٠٥المجموع

═════════════════════ ═══════

د والشركات بشكل فردي كما یتم تحدید انخفاض القیمة العادلة للضمان الذي یحتفظ بھ البنك المتعلق بالقروض للعمالء من األفرا
درھم). یتكون الضمان من النقد واألوراق المالیة ألف٦٦٩٫٣٤٣–٢٠٢٠درھم (ألف  ٦٧١٫٣٢٣بقیمة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  

المركبات واآلالت والماكینات والمخزون والذمم المدینة التجاریة والضمانات من الشركات والرھون على الممتلكات العقاریة و
األخرى.البنكض لشركاتھا التابعة أو شركات األم للقرو
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)٣٩(

واألدوات اإلسالمیة ستثمارات اال٨
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١دیسمبر ٣١

─────────────────────────────────────────────────
المجموعغیر مدرجة مدرجةالمجموع غیر مدرجة مدرجة 
ألف درھم ھم ألف درألف درھم ألف درھمألف درھمألف درھم

الدین: 
القیمة العادلة من  

بنود الدخل  خالل 
الشامل األخرى 

٢٫٤٧٣٫٧١٤-٢٫٣١٤٫٥٦٨٢٫٤٧٣٫٧١٤-٢٫٣١٤٫٥٦٨محلیة
٨٠٧٫٣٧٧-١٫١٠٦٫٠٢٠٨٠٧٫٣٧٧-١٫١٠٦٫٠٢٠خارجیة 

التكلفة المطفأة 
------محلیة

---١١١٫١٧٦-١١١٫١٧٦خارجیة 
────────────────────────────────────────

٣٫٢٨١٫٠٩١-٣٫٥٣١٫٧٦٤٣٫٢٨١٫٠٩١-٣٫٥٣١٫٧٦٤مجموع سندات الدین 
════════════════════════════════════════

حقوق الملكیة: 
القیمة العادلة من  

خالل بنود الدخل  
الشامل األخرى 

٤٦٧٤٦٧-٤٦٧٤٦٧-محلیة
١٥٢٧٦٢٢٨٩٢٧٦١٦٨خارجیة 

────────────────────────────────────────
١٥٢٥٤٣٦٩٥٩٢٥٤٣٦٣٥مجموع حقوق الملكیة 

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

٣٫٥٣١٫٩١٦٥٤٣٣٫٥٣٢٫٤٥٩٣٫٢٨١٫١٨٣٥٤٣٣٫٢٨١٫٧٢٦مجموع االستثمارات 
════════════════════════════════════════

االئتمــانیــة   الخســــــائر 
عــلـــى   الــمــتــوقــعـــة 
االســـتثمارات المحتفظ  

بھا بالتكلفة المطفأة

)٢٫٢٤٢(-

──────────────
٣٫٥٣٠٫٢١٧٣٫٢٨١٫٧٢٦صافي االستثمارات 

══════════════

یة المتوقعة للمرحلة األولى على أوراقھ المالیة االستثماریة والمصنفة بالقیمة العادلة من  الخسائر االئتمانیحتفظ البنك بمخصص
ألف١٩٫٧٥٨:  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١(٢٠٢١دیسمبر  ٣١درھم كما في  ألف ٢٣٫٢٦٠خالل بنود الدخل الشامل األخرى بمبلغ  

درھم). 

درھم) مضمونة  ألف٧٤١٫٦٦٧: ٢٠٢٠درھم (ألف٨١٦٫٤٣٧راق مالیة بقیمة ه استثمارات في أوتتضمن المبالغ الواردة أعال
مع المقرضین. درھم ألف٣٫١٥٥یحتفظ البنك بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  بموجب اتفاق إعادة الشراء المبرم 

ت إعادة شراء.االستثماریة المضمونة بموجب اتفاقیا درھم) على ھذه األوراق المالیة ألف ٣٫٢٠٨–٢٠٢٠(
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)٤٠(

االستثمارات واألدوات اإلسالمیة (تتمة) ٨

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

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمھمدرألفألف درھمألف درھم

١٬٧٠٣٬٣٧٨--١٬٧٠٣٬٣٧٨مرتفع
١٬٨٢٨٬٣٨٦--١٬٨٢٨٬٣٨٦قیاسي 

────────────────────────────
٣٬٥٣١٬٧٦٤--٣٬٥٣١٬٧٦٤مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة 

)٢٥٬٥٠٢(--)٢٥٬٥٠٢(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────────

٣٬٥٠٦٬٢٦٢--٢٠٢١٣٬٥٠٦٬٢٦٢دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

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

────────────────────────────
٣٬٢٨١٬٠٩١--٣٬٢٨١٬٠٩١مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة 

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

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

مخصص االنخف الالحركة في  قیمة األوراق  بنود الدخل الشامل األخرى اض في  (بالقیمة العادلة من خالل  مالیة االستثماریة 
وبالتكلفة المطفأة): 

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

١٩٫٧٥٨--٢٠٢٠١٩٫٧٥٨دیسمبر ٣١الرصید في 
٥٫٧٤٤--٥٫٧٤٤)٢٢(إیضاح لدخلبیان االمحّمل على 

────────────────────────────────
٢٥٫٥٠٢--٢٠٢١٢٥٫٥٠٢دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

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

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

════════════════════════════════
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)٤١(

االستثمارات واألدوات اإلسالمیة (تتمة) ٨

ستنادًا إلى التصنیفات االئتمانیة الخارجیة: لالستثمارات افیما یلي تحلیل

المجموع استثمارات أخرىسندات الدین٢٠٢١دیسمبر ٣١في كما 
ألف درھمألف درھمألف درھم

AA٨٩٦٫٩٤٧-٨٩٦٫٩٤٧
AA-٣٠١٫٧٦٤-٣٠١٫٧٦٤

A +---
A٥٠٤٫٦٦٨-٥٠٤٫٦٦٨
A--١٥٢١٥٢

BBB +٢٥٫٨٠٥-٢٥٫٨٠٥
BBB٣٥٫٣٠٨-٣٥٫٣٠٨
BBB- ١٫٣٦٠٫٣٥٢-١٫٣٦٠٫٣٥٢وأقل

٤٠٦٫٩٢٠٥٤٣٤٠٧٫٤٦٣غیر مصنف 
────────────────────────

٣٫٥٣١٫٧٦٤٦٩٥٣٫٥٣٢٫٤٥٩إجمالي االستثمارات 
)٢٫٢٤٢(-)٢٫٢٤٢(المتوقعة الخسارة االئتمانیة

────────────────────────
٣٫٥٢٩٫٥٢٢٦٩٥٣٫٥٣٠٫٢١٧صافي االستثمارات 

════════════════════════

المجموعاستثمارات أخرى سندات الدین ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما 
درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

AA٧٤٢٬٦٠٣-٧٤٢٬٦٠٣
AA-٣٧٠٬١٢٠-٣٧٠٬١٢٠

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

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

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

٣٬٢٨١٬٠٩١٦٣٥٣٬٢٨١٬٧٢٦إجمالي االستثمارات 
---المتوقعة الخسارة االئتمانیة

────────────────────────
٣٬٢٨١٬٠٩١٦٣٥٣٬٢٨١٬٧٢٦ت صافي االستثمارا

════════════════════════
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)٤٢(

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ٩

مركبات 
تحسینات على و

أعمال رأسمالیة عقار مستأجر 
قیدأثاث وتجھیزات ومبان أرض و

المجموع التنفیذومعدات بنظام التملك الحر 
ألف درھمرھمألف دألف درھمألف درھم

التكلفة أو التقییم: 
٢٠٢١٤٣٢٬٣٦٢٢٩٣٬٦١٦١١٢٬٣٨٣٨٣٨٬٣٦١ینایر  ١في 

٢٩١٢٬٦٤٢١٢٬٦٧١-إضافات 
-)٦٬٣٧٦(٦٬٣٧٦-تحویالت

)٣٬١٧٠(--)٣٬١٧٠(مشطوبات 
)٨٬٥٣١(--)٨٬٥٣١(استبعادات

)١٠٫٠٠٠()١٠٫٠٠٠(--حركات أخرى 
────────────────────────────

٢٠٢١٤٢٠٫٦٦١٣٠٠٫٠٢١١٠٨٫٦٤٩٨٢٩٫٣٣١دیسمبر ٣١في 
────────────────────────────

: المتراكماالستھالك
٢٦٤٬٨٠٨-٢٠٢١٢٧٬١٣٧٢٣٧٬٦٧١ینایر  ١في 

٢٠٬٠٠٥-٣٬٤٣٣١٦٬٥٧٢المحّمل للسنة 
)٥٨١(--)٥٨١(المشطوبات
)٣٬٩٣٥(--)٣٬٩٣٥(االستبعادات 

────────────────────────────
٢٨٠٬٢٩٧-٢٠٢١٢٦٬٠٥٤٢٥٤٬٢٤٣دیسمبر ٣١في 

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

صافي القیمة الدفتریة 
٢٠٢١٢٢٥٬٣٧٣٤٥٬٧٧٨٣٢٬١٢٠٣٠٣٬٢٧١دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════
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)٤٣(

التنفیذ (تتمة) ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید ٩

مركبات
وتحسینات على 
أعمال رأسمالیة عقار مستأجر 

قیدوأثاث وتجھیزات أرض ومبان 
المجموعالتنفیذ ومعدات بنظام التملك الحر 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
التكلفة أو التقییم: 

٢٠٢٠٤٣٢٬٣٦٢٢٧١٫٢٤٤١١٠٫٢٥١٨١٣٫٨٥٧ینایر  ١في 
٨١٦٢٧٫٠٠٠٢٧٫٨١٦-إضافات 
-) ٢٣٫٠٠٠(٢٣٫٠٠٠-تحویالت

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

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

────────────────────────────
االستھالك المتراكم: 

٢٤١٫٩٧٩-٢٠٢٠٢٣٫٣٩٠٢١٨٫٥٨٩ینایر  ١في 
٢٣٫٤٢١-٣٫٧٤٧١٩٫٦٧٤المحّمل للسنة 
)١٩٧(-)١٩٧(-المشطوبات
)٣٩٥(-)٣٩٥(-االستبعادات 

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

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

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

════════════════════════════

درھم).ألف ٣٣٨٬٣٦٨-٢٠٢٠درھم (ألف٣٣٨٫٣٦٨بلغت تكلفة األرض بنظام التملك الحر أعاله 

ومعدات بقیمة  ممتلكات  ، تتعلق اإلضافات إلى األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالمصاریف المتكبدة فیما یتعلق بشراء  ٢٠٢١خالل  
:  ٢٠٢٠درھم (ألف٦٫٣٧٦ریع المرتبطة، تم تحویل  إكمال المشا درھم). عند  ألف  ٢٧٫٠٠٠–٢٠٢٠درھم (ألف١٢٫٦٤٢
: ٢٠٢٠(ال شيءبینما تم شطب  درھم) إلى "مركبات، وتحسینات على عقار مستأجر، وأثاث وتجھیزات ومعدات"ألف٢٣٫٠٠٠
).درھمألف١٫٨٦٨

.)ألف درھم٨٥٢:  ٢٠٢٠(ال شيء  تریة  مباني وأثاث ومعدات بصافي قیمة دفبرمجیات الكمبیوتر  ، قام البنك بشطب  ٢٠٢١خالل  

٢٠٢٠درھم (ألف٤٢٢٫٤٠٠قیم دفتریة قدرھا إجمالي بي ضا تتضمن الموجودات الثابتة واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ قطع أر
في القیمة  انتھت اإلدارة من تقییم القیم الدفتریة لقطع األراضي ھذه، وبناًء علیھ قامت بتثبیت انخفاضدرھم). ألف ٤٢٢٫٤٠٠-

). درھمألف ١٠٤٫٤٥٥–٢٠٢٠(٢٠٢١ال شيء خالل سنة بمبلغ 

درھم ألف  ١٨٫٨٣٣الموجودات غیر الملموسة المتعلقة ببرمجیات الحاسوب مدرجة ضمن المعدات بصافي قیمة دفتریة بلغت  
درھم).ألف٢٠٫٧٦٧: ٢٠٢٠(

یة لتقییم العقارات: فیما یلي توصیف لتقنیات التقییم المستخدمة والمدخالت الرئیس
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)٤٤(

التنفیذ (تتمة) ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید ٩

المدخالت الھامة غیر الملحوظة أسالیب التقییم 

١قطعة 
ــة  تكــــــالیف طریقــــ

ــتھلكة ــتبدال المس االس
( یشار إلیھ أدناه)

تفاوض تم تعدیلھ لدمج المعدل المبیعات لكل قدم مربع على مســـاحة األرضـــیة اإلجمالیة
یل الوقت للمعامالتوالحجم وتعد

٢قطعة 
ــقـــة   ــری ــقـــارنـــة ط م

المبیعات (یشــــار إلیھ 
أدناه)

٪ على سعر الطلب الحالي لقطع األراضي المماثلة١٥تم تطبیق تعدیل تفاوضي بنسبة 

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

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

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

موجودات أخرى ١٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٦٠٫٢٤٣٨٣٫٥٧٧فوائد مستحقة
١٦٫٠٥٤٨٫٠٥٥) ٢٥القیمة العادلة الموجبة للمشتقات (ایضاح 

٣٩٠٫٠٣٠٢٤٠٫٨٦٣قبوالت
١١٦٫٩٥٤٦٣٫٥٦٦مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

٤٫٨٨٦٩٫٨٣٨) ٢٨موجودات حق االستخدام (إیضاح  
١٥٦٫٧٣٧١١٧٫٢٤٨(راجع أدناه)مقابل تسویة الدیونموجودات معاد تملكھا 

──────────────
٧٤٤٫٩٠٤٥٢٣٫١٤٧
══════════════

مبلغ   الدیون  تسویة  عند  علیھا  االستحواذ  إعادة  تمت  والتي  بھا  المحتفظ  موجودات البنك  محفظة  درھم٢٩٣٫٨٥٤بلغت  ألف 
درھم على ألف٥٫٩٤٥بمبلغ  بیع  عملیات  مكاسب من  تثبیت  البنك بقام  ،  ٢٠٢١سنة  فيدرھم).ألف  ٢٥٤٫١٦٠–٢٠٢٠(

انتھت اإلدارة من تقییم القیم  . ألف درھم)٢٨٫٣٠٠–٢٠٢٠(درھم في وقت البیعألف ٨٫١٦٢من صافي قیمة دفتریة بھعقارات
للعقارات سنة  الدفتریة  في  وبناًء علی٢٠٢١المتبقیة  بتثبی،  قامت  بمبلغ  ھ  في القیمة  انخفاض  (ألف  ٤٫٨٣١ت  –٢٠٢٠درھم 

.للسنة)درھمألف ٣٩٫٣٦٦
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)٤٥(

موجوات أخرى (تتمة) ١٠

لموجودات األخرى مع المراحل: للموجودات المالیة والتي ھي جزء من اوفیما یلي تصنیف التعرض االئتماني 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمأخرى موجودات 

١٠٫٥٨٨--١٠٫٥٨٨مرتفع
٥٥٥٫٣٥١-٥٣٣٫١٦٧٢٢٫١٨٤قیاسي 

٧٫٨٠١-٧٫٨٠١-قائمة المراقبة 
────────────────────────────────

٥٧٣٫٧٤٠-٢٠٢١٥٤٣٫٧٥٥٢٩٫٩٨٥دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم موجودات أخرى

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

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

٣٨٠٫٣٧٧-٢٠٢٠٣٥٦٫٠٦٦٢٤٫٣١١دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

مبالغ مستحقة إلى البنوك ١١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم درھمألف 

٥٫٥٢٥٢٧٫٧٣٢ودائع تحت الطلب
٢٫٤٠٥٫٤٦٣١٫٢٠٥٫٧٣٨ودائع ألجل

──────────────
٢٫٤١٠٫٩٨٨١٫٢٣٣٫٤٧٠
══════════════

درھم).ألف٦٠٥٫٩٣٨: ٢٠٢٠درھم (ألف٧٠٩٫٢٤٥فاقیات إعادة الشراء بقیمة القروض من خالل ات تتضمن الودائع ألجل
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)٤٦(

مبالغ مستحقة إلى البنوك (تتمة) ١١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

مجموع المبالغ المستحقة من البنوك حسب المنطقة الجغرافیة 
٨٨٨٫٢٦٨٧٦٥٫٠٣٨اإلمارات العربیة المتحدة داخل 

٤٫٥١٦٤٫٦٠٩داخل مجلس التعاون الخلیجي 
١٫٥١٨٫٢٠٤٤٦٣٫٨٢٣دول أخرى 

──────────────
٢٫٤١٠٫٩٨٨١٫٢٣٣٫٤٧٠
══════════════

وودائع العمالء اإلسالمیة ودائع العمالء١٢

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٧٫٣٠٤٫٠٦٤٨٫٣٥٩٫٧٤٨ودائع ألجل
٢٫٨١٩٫٥٩٧٢٫٥٦٣٫٠١٣یة ت جارحسابا 

٢٨٢٫٧٦٤٣٢٤٫٠٧٤حسابات توفیر وتحت الطلب 
────────────────
١٠٫٤٠٦٫٤٢٥١١٫٢٤٦٫٨٣٥
════════════════

ألف ٣٫٣٩٠٫٣٢٩–٢٠٢٠درھم (ألف٢٫٢٩٩٫٧١٣بمبلغ الودائع اإلســــالمیة للعمالءیتم تنفیذ ودائع العمالء، بما في ذلك 
متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.للبنك میة ل نافذة إسالدرھم) من خال

قروض متوسطة األجل ١٣

الحركة في القروض متوسطة األجل خالل السنة كانت على النحو التالي: 
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٫٤٨٧٫٣٦٣-ینایر ١الرصید كما في 
--المصدر خالل السنة 

)١٫٤٨٧٫٣٦٣(-سنةالمسدد خالل ال
──────────────

--دیسمبر ٣١الرصید كما في 
══════════════

من أجل إدارة میزانیتھ العمومیة بشكل فعال وتحسین استخدام االموال، قام البنك بالسداد المبكر لجمیع قروضھ متوسطة األجل  
. ٢٠٢٠المستحقة السداد في یونیو 
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)٤٧(

مطلوبات أخرى١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٩٠٬٠٣٠٢٤٠٬٨٦٣أوراق قبول 
٧٩٬٣٨٤١٤٦٬٣١٥فوائد مستحقة الدفع

١١٦٬٦٦٤٢٣٠٬٥٨٧)٢٥القیمة العادلة السلبیة للمشتقات (إیضاح 
وال العمومیة  المیزانیة  خارج  التعرضات  على  المتوقعة  االئتمان  مبالغ خسارة 

من البنوك األخرى المستحقة
١٠٠٬٧٢٢١١٢٬٤٧٢

١٩٬٢٢٣١٧٬٤١٤مخصصات متعلقة بالموظفین 
٣٣٬٥٣٤٣٨٬١١٦مصاریف مستحقة الدفع 

٣٦٬٤٣٥٤٢٬٢٩٧شیكات غیر مقدمة 
٦٬١٦٤٩٬٨٣٨) ٢٨بند مطلوبات عقد اإلیجار (إیضاح  

٦٨٬٥٨١٧٦٬٣٩٩أخرى 
──────────────
٨٥٠٫٧٣٧٩١٤٫٣٠١
══════════════

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم درھمف أل

مخصصات متعلقة بالموظفین 
مستحقات الموظفین من: یتكون إجمالي التزام 

١٨٫٨٠٥١٦٫٣٩٤مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
٤١٨١٫٠٢٠مطلوبات أخرى 

──────────────
١٩٫٢٢٣١٧٫٤١٤

══════════════

یلي الحركة في االلتزام وافدین. فیما  حدة، یقدم البنك مكافآت نھایة الخدمة للموظفین الوفقاً لقوانین العمل لدولة اإلمارات العربیة المت 
المدرج في بیان المركز المالي فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة:

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٦٫٣٩٤٢٣٫٠٥٨ینایر ١االلتزام كما في 
٥٫٠٦٥٤٫٦٧٦مصروف مدرج في بیان الدخل  

) ١١٫٣٤٠()٢٫٦٥٤(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 
──────────────

١٨٫٨٠٥١٦٫٣٩٤دیسمبر ٣١االلتزام كما في 
══════════════
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)٤٨(

رأس المال واالحتیاطیات ١٥

رأس المال )أ

) قیمة كل  ٢٫٧٥٠٫٠٦٧٫٥٣٢–٢٠٢٠سھماً (٢٫٧٥٠٫٠٦٧٫٥٣٢والمدفوع بالكامل یتكون من الُمصّرح بھ البنك رأس مال إن 
البنك  ١منھا   رأسمال  یتكون  من  درھم.  البنك  لدى  بالكامل  والمدفوع  (٢٫٠٦٢٫٥٥٠٫٦٤٩المصدر  : ٢٠٢٠سھماً 

للتفاصیل. ٢٣سھماً) قیمة كل منھا درھم واحد. انظر إیضاح ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩

احتیاطي خاص ) ب

المركزي والنظام النقدي  المصرففي شأن ٢٠١٨من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة لعام ١٤وفقاً للمادة رقم 
٪ من صافي األرباح إلى احتیاطي خاص غیر قابل للتوزیع حتى یبلغ رصید ١٠المصرفي، یتعین تحویل ما نسبتھ  القطاعوتنظیم  

دیسمبر  ٣١ألف درھم كما في  ٧٫٠١٩رصید بمبلغ  ھذا االحتیاطي  لدى٪ من رأس المال المدفوع.٥٠ھذا االحتیاطي ما ُیعادل  
٢٠٢١ .

احتیاطي قانوني )ج

تحویل  یلزم لدولة اإلمارات العربیة المتحدة والنظام األساسي للبنك،  ٢٠١٥لسنة٢رقم  من القانون االتحادي  ٢وفقا للمادة رقم  
٪ من رأس المال  ٥٠إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما ُیعادل  ٪ من صافي الربح  ١٠ما نسبتھ  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ألف درھم كما في ٣٥٫٩٤٣لدى ھذا االحتیاطي رصید بمبلغ المدفوع.

احتیاطي عام )د

الجمعیة العمومیة العادیة بناًء على توصیة  یمكن استخدام االحتیاطي العام ألي غرض یحدده قرار المساھمین في البنك في اجتماع  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ألف درھم كما في ٩٫٣١١لدى ھذا االحتیاطي رصید بمبلغ مجلس اإلدارة.

احتیاطي إعادة التقییم )ه

ات إلى الحد  واالنخفاضذات التملك الحریتم استخدام احتیاطي إعادة التقییم لتسجیل الزیادات في القیمة العادلة لألرض والمباني  
الشامل. في  فیھالذي تتعلق   ضمن الدخل  سابقاً  بالزیادة في نفس بند الموجودات المسجل  ، غیر البنك ٢٠٠٨ھذه االنخفاضات 

لدى ھذا االحتیاطي رصید بمبلغ ال شيء كما في األرض والمباني.اس المحاسبي بالتكلفة بخصوصإلى األسسیاستھ المحاسبیة  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١

عات األرباح توزی) و

: ال شيء).٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر  ٣١ال یقترح أعضاء مجلس اإلدارة دفع أي توزیعات أرباح عن السنة المنتھیة في 

تغیرات متراكمة في القیمة العادلة )ز

دخل الشامل  ن خالل بنود المتتضمن التغیرات المتراكمة في احتیاطي القیمة العادلة صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات  
لدى ھذا االحتیاطي رصید بمبلغ وصافي الجزء الفعال للتغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة (إن وجدت).األخرى
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ألف درھم كما في٧٫٦٥٦
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)٤٩(

اإلسالميدخل الفوائد والدخل من منتجات التمویل  ١٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٤٠٫٥٦٠٤٧٧٫٣٩٨القروض والسلفیات ومنتجات التمویل اإلسالمي
١٠٫٢٢٣٣١٫٨٧٨أسواق المال ومعامالت بین البنوك 
١٢٧٫٣٣٢١٣٢٫٦٥٣دین استثماریة والربح عن الصكوك

──────────────
٤٧٨٫١١٥٦٤١٫٩٢٩
══════════════

مصاریف الفوائد وتوزیعات على المودعین ١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٣١٫٢٣٩٢٤٠٫٨٠٦ودائع العمالء 
٦٩٫٠٦٦١٠٧٫٧١٤المعامالت بین البنوك

──────────────
٢٠٠٫٣٠٥٣٤٨٫٥٢٠
══════════════

الرسوم والعموالت دخلصافي ١٨

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٢٫٢١٨١٢٫٦٩٧لقبول رسوم على خطابات االعتماد وأوراق ا 
٢٠٫٠٠٦٢٦٫٥٧٨رسوم على الضمانات 

٢١٫٨٥٤١٦٫٧٤٢رسوم على قروض وسلفیات
) ١٣٫٧٠٨()٧٫٠١٥(مصاریف العموالت

──────────────
٤٧٫٠٦٣٤٢٫٣٠٩

══════════════

الصرف األجنبي دخل١٩

درھم) ناشئة من ألف١٢٫٦٩٣:  ٢٠٢٠درھم (ألف  ١٣٫٠٨٩الصرف األجنبي بشكل رئیسي من صافي أرباح بقیمة  دخلتكون  ی
المتاجرة بالعمالت األجنبیة.

خر آتشغیلي دخل٢٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٤٠٫٧٧٥٥٫٠٣٣أرباح من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٢٠٫٠٢١٢٣٫٢١٨أتعاب مستردة من عمالء

٢٫٤٥٩٢٫٥٤٠إیرادات من تحصیالت 
٤٢٫٦٨٣١٩٫٤٠٥أخرى 

──────────────
١٠٥٫٩٣٨٥٠٫١٩٦
══════════════
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)٥٠(

مصاریف تشغیلیة أخرى ٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٣٦٫٤٥٢٤٧٫٢٢٠تكالیف إشغال وصیانة 
١٧٫٥٦٥١٣٫٢٠٩أتعاب قانونیة ومھنیة
٢١٫٦٥٦٢٠٫٨٥٠خرىمصاریف إداریة أ

٢٫٥٨٩٢٫٧٢٠)٩(إیضاح حذف ممتلكات ومعدات
──────────────
٧٨٫٢٦٢٨٣٫٩٩٩

══════════════

صافي خسائر االنخفاض في القیمة ٢٢

كما یلي: بیان الدخلفي المثبتةمخصص خسائر االئتمان
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

ة الموجودات المالیة: االنخفاض في قیمصافي 
١٥٠٫١٨٠٦٨٣٫٣٥٧)٧(إیضاح القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي

٢٣٫٦٥٥)٨٧٠()٢٦(إیضاح المطلوبات الطارئة
٢٢٢٦)٦األخرى (إیضاح المستحقات من البنوك

)٢٫١٩٨(٥٫٧٤٤) ٨(إیضاح االستثمارات واألدوات اإلسالمیة
٢٢٠ادلة من خالل حقوق ملكیة بنود الدخل الشامل األخرى مخصص القیمة الع 

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

١٠٤٫٤٥٥-) ٩(إیضاح موجودات ثابتة وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ
٤٫٨٣١٣٩٫٣٦٦)١٠موجودات أخرى (إیضاح

) ٤٠٫٦٩٠()٢٤٫١٨٠(دیون معدومة مشطوبة استرداد 
──────────────

١٣٥٫٧٢٧٨٠٨٫١٢٣صافي خسائر االنخفاض في القیمة
══════════════

السھم )خسارةربحیة / (٢٣

المتوسط المرجح لعدد للبنك على  ألسھم العادیة  العائدة لحملة ابتقسیم األرباح أو الخسائر  األساسیة للسھم الواحد  یتم حساب األرباح  
ویتم حسابھا على النحو التالي: خالل السنة. األسھم العادیة القائمة

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

) ٦٦٧٫٢٩٥(٧٠٫١٩١السنة)خسائرأرباح / (صافي 
════════════════════

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة:

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

)درھم٠٫٣٢(درھم٠٫٠٣للسھم الواحد والمخففة األساسیة األرباح / (الخسائر) 
════════════════════

، نظرًا لعدم قیام البنك بإصدار أي األساسیة للسھم الواحد) المخففة للسھم الواحد ھي نفس األرباح / (الخسائر)  األرباح / (الخسائرإن  
السھم عند الممارسة.ربحیة على مخفف أدوات كان من الممكن أن یكون لھا تأثیر 
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)٥١(

معامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٤

جوھریة في أسھم البنك، ت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في مساھمین یملكون حصة یبرم البنك في سیاق العمل االعتیادي معامال
وأعضاء مجلس إدارة البنك، وكبار موظفي إدارة البنك، وشركات خاضعة لسیطرتھم المباشرة أو غیر المباشرة أو یمارسون علیھا  

: دیسمبر على النحو التالي٣١نفوذًا كبیرًا. إن األرصدة القائمة الھامة في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

: مساھمون

٩٤٦٦مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

٣٫٤٥٤٢٫٦٦٩مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 
══════════════

٤٫٠٠٠٥٫١٧٤التزامات ومطلوبات طارئة 
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة: 

١١٫٠٤٥٦٫٥١١قروض وسلفیات
══════════════

٧٫١٥١٦٫٢٩٦العمالء ودائع 
══════════════

٤٥٤٥التزامات ومطلوبات طارئة 
══════════════

المنشآت األخرى ذات العالقة للمساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة: 

١٧١٫٩٨٩١٨٠٫١٦٧قروض وسلفیات
══════════════

٦٤٫١٣١-استثمارات 
══════════════

١٣٢٩مستحقة من بنوكمبالغ 
══════════════

٢٧٣٤٤٨مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 
══════════════

٢٣٥٫٠٣٥٢٤٣٫٩٥٤ودائع العمالء 
══════════════

٧٦٫٠٢٠٩٧٫٨٨١التزامات ومطلوبات طارئة 
══════════════

كبار موظفي اإلدارة في البنك:

٤٫١٣٦٤٫١٣٦قروض وسلفیات
══════════════

١٫٤٤٥١٫٤٤٥ودائع العمالء 
══════════════
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)٥٢(

معامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

موظفي اإلدارة: المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات العالقة وكبار

٢٢١١٫٥٩٥د مستحق دخل فوائ
══════════════

٨٩٩٤٫٢٠٤مصاریف فوائد مستحقة 
══════════════

)٥٫٣٩٣(١٫٤٢٣خسارة االئتمان المتوقعة محملة إلى / (ناتجة عن) بیان الدخل 
══════════════

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

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات العالقة

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

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

٢٥٠-أتعاب مھنیة
══════════════

٧٫٠٧٩-خسارة من بیع استثمارات 
══════════════

٤٤٫٨٧٠-مبالغ محصلة من بیع استثمارات
══════════════

كبار موظفي اإلدارة 
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

١٤١٣عدد كبار موظفي اإلدارة 
══════════════

١٧٫٤٧٨١٥٫٩٢٣رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل 
١٫٤٢٩٢٫١٥٦مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

──────────────
١٨٫٩٠٧١٨٫٠٧٩مجموع تعویضات كبار موظفي اإلدارة 

══════════════
٦٦١١١دخل الفوائد

══════════════
١-مصاریف الفوائد 

══════════════
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)٥٣(

العالقة (تتمة) معامالت مع األطراف ذات ٢٤

روط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة ش

. المعامالت الساریة في السوقنشأت األرصدة المستحقة والمعامالت المذكورة أعاله في سیاق العمل االعتیادي وتمت على أساس  
األسعار التجاریة االعتیادیة. حسبالفائدة المحّملة على ومن األطراف ذات العالقة تحتسب 

.ألف درھم)١٢٧٫٨١١: ٢٠٢٠ألف درھم (١٣٥٫٣٠٥ألطراف ذات العالقة مضمونة مقابل رھن بمبلغ إن تعرضات ا

على المبالغ من األطراف ذات  ٣رحلة أي انخفاض في القیمة في الم٢٠٢١دیسمبر  ٣١ولم یرصد البنك خالل السنة المنتھیة في  
: ال شيء).٢٠٢٠العالقة (

مكتبیة   مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إیجارات العقارات  قام البنك باستئجار مساحة  مواقع عدیدة  المصاریف  ناقصاً  في 
إیجارات العقارات في كل سنة  درھم). ویتم التفاوض على ألف١٫٩٢٩: ٢٠٢٠درھم (ألف١٫٩١٦المرتبطة بھا للسنة ما قیمتھ 

وفقا لمعدالت السوق.

لطرف ذي العالقة ض والسلفیات لالقروأرصدة لجمیع األرصدة اإلجمالیةالحركة في 

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

١٩٠٬٨١٤-٢٠٢٠١٦٧٬٧٤٣٢٣٬٠٧١دیسمبر ٣١كما في 
)٥٬٦٤٨(-)٣٨٣()٥٬٢٦٥(صافي الموجودات المنشأة الجدیدة أو المستردة

--٤٠٬٥٠٥)٤٠٬٥٠٥(١المرحلة منالمحول 
--)١٬٨٣٨(٢١٬٨٣٨المرحلة منالمحول 
----٣المرحلة منالمحول 

──────────────────────────────
١٨٥٫١٦٦-٢٠٢١١٢٣٫٨١١٦١٫٣٥٥دیسمبر ٣١كما في 

══════════════════════════════

المجموع٣حلة المر٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

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

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

----المشطوبات
--٧٠٤)٧٠٤(١المرحلة إلى/(من)المحول 
----٢المرحلة إلى/(من) المحول 
----٣المرحلة إلى/(من) المحول 

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

════════════════════════════════
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)٥٤(

معامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٤

الطرف ذي العالقةقروض وسلفیات الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة 

المجموع ٣ة المرحل٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٫٩٧٢-٢٠٢٠٢٫١١٨١٫٨٥٤دیسمبر ٣١كما في الرصيد
المخصــــصــــات المثبتة في  التغیرات بســــبب 

الرصید االفتتاحي التي تكون:
--)١٢٠(١٢٠شھراً ١٢خسارة ائتمان متوقعة لمدة منمحولة 

١٫٤٢٣-١٫٨٦٦)٤٤٣(محملة لبیان الدخل 
───────────────────────────────

٥٫٣٩٥-٢٠٢١١٫٧٩٥٣٫٦٠٠دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٩٬٣٦٥-٢٠١٩٥٬١٨٥٤٬١٨٠دیسمبر ٣١كما في  الرصید  
التغیرات بســــبب المخصــــصــــات المثبتة في  

الرصید االفتتاحي التي تكون:
--٩٧)٩٧(شھراً ١٢خسارة ائتمان متوقعة لمدة محولة إلى  

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

عالقة
-)٩٨٧(-)٩٨٧(

───────────────────────────────
٣٫٩٧٢-٢٠٢٠٢٫١١٨١٫٨٥٤دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════

المشتقات ٢٥

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

من العقود اآلجلة والمقایضات.  األدوات المالیة المشتقة تتض

أنواع منتجات المشتقات ١-٢٥

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

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

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

إما في تاریخ مستقبلي ثابت أو في أي وقت خالل فترة محددة.
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)٥٥(

(تتمة) المشتقات ٢٥

(تتمة) منتجات المشتقات أنواع  ١-٢٥

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

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

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

الطرف اآلخر. مع قیام أحد األطراف بدفع الفرق إلى

وبموجب عقد مقایضة العمالت، یدفع البنك مبلغاً محددًا بعملة واحدة وتتلقى مبلغاً محددًا بعملة أخرى. ومعظم عقود مقایضة العمولة 
یتم تسویتھا باإلجمالي. 

غرض المشتقات ٢-٢٥

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

ریق التحوط لبعض المعامالت والتحوط االستراتیجي مقابل التعرضات في المیزانیة العمومیة.   والمتوقعة، وذلك عن ط

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

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

كز لذي یتم فیھ إغالق مرالمشتقات التي تتم خارج السوق الرئیسیة البنك إلى مخاطر مرتبطة بغیاب سوق الصرف اتوقد تعرض
مفتوح.

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

).٢٧وذج مالئمة (إیضاح معطیات النم

والتحوط المسجلة كموجودات ومطلوبات مع  تبین الجداول أدناه القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة ألغراض إدارة المخاطر 
ي یتم  ي لألداة المشتقة الذقیمھا االسمیة. تمثل القیمة االسمیة قیمة بند موجودات األداة المشتقة أو قیمة السعر أو المؤشر المرجع

على أساسھ قیاس التغیرات في قیمة المشتقات. تدل القیمة االسمیة على حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة وال تعد مؤشرًا  
على مخاطر السوق وال على مخاطر االئتمان. 
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)٥٦(

المشتقات (تتمة) ٢٥

المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ١-٢-٢٥

دیسمبر ٣١
القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق٢٠٢١

القیمة 
العادلة  
اإلیجابیة 

القیمة 
العادلة  
السلبیة

القیمة
االسمیة 

خالل 
أشھر ٣

١٢-٣
شھراً 

٥-١
سنوات

أكثر من 
سنوات ٥

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

-٢٫١٧٠٫١٣٤٧٥٨٫٥٢٤٩٠٧٫٢٧٠٥٠٤٫٣٤٠)١٫٧١٠(١٠٫٦٠٠ود آجلةعق
مقایضات أسعار  

٤٨٢٫٤١٥٦٠٠٫٠٠٠--١٫٠٨٢٫٤١٥)٥٫٤٥٥(٤٥٫٤٥الفائدة 
────────────────────────────────────────────
٣٫٢٥٢٫٥٤٩٧٥٨٫٥٢٤٩٠٧٫٢٧٠٩٨٦٫٧٥٥٦٠٠٫٠٠٠)٧٫١٦٥(١٦٫٠٥٤
═══════════════════════════════════════════════

القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
القیمة العادلة  
اإلیجابیة

القیمة العادلة  
السلبیة 

القیمة 
االسمیة

خالل
أشھر ٣

١٢-٣
شھراً 

٥-١
سنوات 

أكثر من
سنوات ٥

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

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

-٢٥١٬٦٥١--٢٥١٬٦٥١)٤٬٣٦٨(٤٬٣٦٨الفائدة 
────────────────────────────────────────────

٢٬٥٥١٬٣٣٨١٬٢٧٩٬٨٨٩١٬٠١٩٬٧٩٨١٢٥١٬٦٥)٤٬٤٠١(٨٬٠٥٥-
══════════════════════════════════════════════

تحوطات القیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة 

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

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

التحوط. 

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

الكمیة لنتائج االنحدار. 

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

مؤھلة وربح وخسارة التحوط لبنود التحوط في الدخل التشغیلي اآلخر. 

، یحتفظ البنك بعقود مقایضة أسعار الفائدة التالیة كأدوات تحوط في تحوطات القیمة العادلة لمخاطر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
ببنود التحوط. الفوائد إلى جانب المبالغ المتعلقة
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)٥٧(

المشتقات (تتمة) ٢٥

غرض المشتقات (تتمة) ٢-٢٥

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

تحوطات القیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة (تتمة)

االستحقاق القیم االسمیة من حیث الفترة حتى 
القیمة  
العادلة  
اإلیجابیة 

ادلة  القیمة الع
السلبیة 

القیمة 
االسمیة

خالل
أشھر ٣

١٢-٣
شھراً 

٥-١
سنوات 

أكثر من 
سنوات ٥

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٦٫٩٠٠١٫١٨٠٫٦٣٥٦٦١٫٦٣١-١٫٩٨٩٫١٦٦)١٠٩٫٤٩٩(-تحوط االستثمارات
══════════════════════════════════════════

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
٥٥٬٨٢٢١٬٠٩٩٬٣٧٥٩٥٨٬٩١٠-٢٬١١٤٬١٠٧) ٢٢٦٬١٨٦(-تحوط االستثمارات

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

ألف  ٢٫١١٠٫٤٥٩إجمالي قیمة اسمیة تبلغ القیمة الدفتریة للبنود المحوطة مدرجة في بند "االستثمارات" في بیان المركز المالي ب
بنود درھم). تتكون ھذه البنود المحوطة من أدوات الدین المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل ألف٢٫٣١١٫١٦٤: ٢٠٢٠درھم (

. الدخل الشامل األخرى

متعلق بعدم فاعلیة التحوط المحتسبة كما یلي:التالي والربح بتثبیت الالبنك قام 

٢٠٢١٢٠٢٠

التغّیر في القیمة 
الفاعلیة المدرجة  عدم 

التغیّر في القیمةفي الربح والخسارة 
عدم الفاعلیة المدرجة  

في الربح والخسارة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھمألف درھم

٢٤٩) ١٠٥٫٢٢٥(٩٫٦٢٥)١٠٦٫٩١٦(على أدوات التحوط 
١١٦٫٥٤١١٠٥٫٤٧٤على بنود التحوط 

بالمشتقات طر االئتمان المتعلقة مخا٣-٢٥

تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالیة المشتقة من احتمالیة عجز الطرف المقابل عن االلتزامات التعاقدیة، وتقتصر على  
ك مع مؤسسات ) من عقود مشتقات البن٪٩٧:  ٢٠٢٠(٪٨٩القیمة العادلة الموجبة لألدوات المالئمة للبنك. یتم إبرام ما یقارب من  

مالیة أخرى.

وااللتزامات طارئةالمطلوبات ال٢٦

االلتزامات المرتبطة باالئتمان 

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

التنفیذ والضمانات والكفاالت األخرى ال قیمة لھا، إّال أن إجمالي المبلغ التعاقدي لاللتزامات ال یمثل بالضرورة متطلبات  اإلخفاق في
ف تنتھي أو تنقضي دون تمویلھا. نقدیة مستقبلیة حیث أن العدید من ھذه االلتزامات سو

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

ات للتدفقات النقدیة الصادرة الشروط المسبقة للسحب یجب الوفاء بھا، فلیس من الضروري أن یمثل إجمالي مبالغ العقد المتطلب 
المستقبلیة.
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)٥٨(

المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة) ٢٦

فیما یلي التزامات البنك المتعلقة باالئتمان: 
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

لوبات طارئة مط
٢٧٨٫٠٠٠٢١٥٫٥٧٨خطابات اعتماد 

٢٫٣٨٦٫٠٣٤٢٫٥٢٧٫٦٢٧ضمانات 
──────────────
٢٫٦٦٤٫٠٣٤٢٫٧٤٣٫٢٠٥
══════════════

التزامات 
٢٫٢٨٦٫٩٧٥٣٫٠٩٨٫٦٤٣التزامات قروض غیر مسحوبة

══════════════

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

مع المراحل: مجموع أرصدة االلتزامات والمطلوبات الطارئةتصنیف 

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

٤٫٩٤٧--٤٫٩٤٧مرتفع
٢٫٣٩٧٫٥٢٥-٢٫٠٨٦٫٦٩٧٣١٠٫٨٢٨قیاسي 

٥٣٫٣٥١-٥٣٫٣٥١-قائمة المراقبة 
٢٠٨٫٢١١٢٠٨٫٢١١--متعثر

────────────────────────────
٢٫٠٩١٫٦٤٤٣٦٤٫١٧٩٢٠٨٫٢١١٢٫٦٦٤٫٠٣٤مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة 

)٨٧٫٩٤٧()٤٧٫٠٣٣()٣١٫٨٥٥()٩٫٠٥٩(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────────

٢٠٢١٢٫٠٨٢٫٥٨٥٣٣٢٫٣٢٤١٦١٫١٧٨٢٫٥٧٦٫٠٨٧دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

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

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

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

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

٢٠٢٠١٬٨٤٢٬٠٦٧٧٣٤٬٩١١٥٣٬٨٦٥٢٬٦٣٠٬٨٤٣دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════
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)٥٩(

المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة) ٢٦

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

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھممة الدفتریة إجمالي القی

٢٠٢٠١٫٨٦٠٫٣٢٢٧٩١٫٦٢١٩١٫٢٦٢٢٫٧٤٣٫٢٠٥دیسمبر ٣١في كما 
للموجودات المالیة المثبتة التغیرات نتیجة 

في الرصید االفتتاحي والتي تم:
--٥٨٫٩٨٦)٥٨٫٩٨٦(١المرحلة )منإلى / (تحویلھا 
--)١٦٠٫٥٢٣(٢١٦٠٫٥٢٣المرحلة )منإلى / (تحویلھا 
-١٢٥٫١٠٩)١٢٥٫١٠٩(-٣المرحلة )منإلى / (تحویلھا 

)٧٩٫١٧١()٨٫١٥٩()٢٠٠٫٧٩٧(١٢٩٫٧٨٥خالل السنة)المنتھي(المنشأ / 
────────────────────────────

٢٠٢١٢٫٠٩١٫٦٤٤٣٦٤٫١٧٨٢٠٨٫٢١٢٢٫٦٦٤٫٠٣٤دیسمبر ٣١كما في 
═══════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إجمالي القیمة الدفتریة 

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

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

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

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

الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة المطلوبات الطارئة 

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

٢٠٢٠١٨٫٢٥٥٥٦٫٧١٠٣٧٫٣٩٧١١٢٫٣٦٢یسمبر د٣١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید 

االفتتاحي التي تم: 
١٢تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 

--)١٫٨٣٨(١٫٨٣٨شھراً 
تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى

العمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا  
ئتمانیةالا

)٧٫٢٤٧)٧٫٢٤٧--

تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى
-١٫٨٦٠)١٫٨٦٠(-قیمتھا االئتمانیة انخفضتالعمر المتبقي والتي  

خسارة االئتمان المتوقعة (إلى) /منتحویلھا 
قروضالقیمتھا االئتمانیة على والتي انخفضت

) ٧(إیضاح 
-)١٠٫٩٦٠()٢٫٩٦٣()٧٫٩٩٧(

)٨٧٠(١٠٫٧٣٨)٧٫٧٥٢()٣٫٨٥٦()٢٢المحّمل على بیان الدخل (إیضاح 
────────────────────────

٢٠٢١٨٫٩٩٠٤٤٫٥١٠٤٧٫٠٣٢١٠٠٫٥٣٢دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ل البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حو

)٦٠(

المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة) ٢٦

(تتمة) ة المطلوبات الطارئةالحركة في مخصص االنخفاض في قیم

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٠١٤٬٠٠٠٤٥٬٤٦٢٣١٬٨٣٣٩١٬٢٩٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي  

التي تم: 
--)٥٨٧(٥٨٧شھراً ١٢ن المتوقعة لفترة تحویلھا إلى خسارة االئتما 

تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى
--١٢٬٢٥٤) ١٢٬٢٥٤(الئتمانیة االعمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا 

تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى
-٢٬٩٦١)٢٬٩٦١(-قیمتھا االئتمانیة انخفضتالعمر المتبقي والتي  

خسارة االئتمان المتوقعة والتي  (إلى) /منتحویلھا 
)٢٬٥٨٨(٢٬٦٠٣)٥٬١٩١(-)٧(إیضاح  قروضال قیمتھا االئتمانیة على انخفضت

٢٣٬٦٥٥-١٥٬٩٢٢٧٬٧٣٣)٢٢المحّمل على بیان الدخل (إیضاح 
────────────────────────

٢٠٢٠١٨٬٢٥٥٥٦٬٧١٠٣٧٬٣٩٧١١٢٬٣٦٢دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════

المخاطر إدارة ٢٧

مقدمة

ولكنھا تدار من خالل عملیة متواصلة لتحدیدھا وقیاسھا ومراقبتھا وفقا لسقوف المخاطر   تقع المخاطر في صلب أنشطة البنك 
للبنك ویتحمل كل فرد داخل البنك المسؤولیة وضوابط أخرى. تعد عملیة إدارة المخاطر عنصرا ھاما في تحقیق الربحیة المستمرة  

ي یواجھھا فیما یتعلق بالمسؤولیات المنوطة بھ.عن المخاطر الت 

تتناول إدارة المخاطر جمیع المخاطر، وتشمل مخاطر االئتمان والسیولة والسوق والتشغیل، كما تشمل أیضاً العملیات من مرحلة  
ة المستمرة علیھا ومراجعتھا وصیانتھا واإلبالغ عنھا. وتغطي إدارة المخاطر أیضاً نشوء التعرضات إلى الموافقة علیھا والرقاب

اإلدارة والھیئات والعملیات المتعلقة بأقسام على مستوى  وار ومسؤولیات مجلس اإلدارة واللجان المشكلة  وأدأعلى مستویات التنظیم
إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة وااللتزام والتدقیق الداخلي. 

اقبة ھذه العملیات من  ال تتضمن عملیات رقابة المخاطر المستقلة مخاطر العمل مثل التغیرات في البیئة والتقنیة والقطاع. ویتم مر 
خالل عملیات التخطیط االستراتیجي لدى البنك. 

ھیكل إدارة المخاطر 

لجان على مستوى مجلس اإلدارة 

حدید ومراقبة المخاطر، إّال أن ھناك لجاناً فرعیة تابعة لمجلس اإلدارة تعد مسؤولة  یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة المطلقة عن ت
طر. عن إدارة ومراقبة المخا 

لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة )أ(
اخل  لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن وضع استراتیجیة مخاطر االئتمان ومراقبة العملیات االئتمانیة بشكل عام د

لموجودات المحفظة وااللتزام البنك واالحتفاظ بمحفظة متنوعة وتفادي تركیزات المخاطر غیر المرغوب بھا وتحسین الجودة العامة  
بسیاسات االئتمان والتوجیھات التنظیمیة. 

لجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة ) ب(
ورفع تقاریر عن الترتیبات الرسمیة المتعلقة بالتقاریر المالیة لجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن مراقبة ومراجعة  

اخلیة وااللتزام والتدقیق الداخلي / الخارجي.والسردیة للبنك وعملیات الرقابة الد
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)٦١(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

ھیكل إدارة المخاطر (تتمة) 

لجان على مستوى مجلس اإلدارة (تتمة) 

إلدارة لجنة المخاطر التابعة لمجلس ا) ج(

استراتیجیة المخاطر وتنفیذ المبادئ واألطر والسیاسات  تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة المسؤولیة الكاملة عن إعداد  
لتعزیز ھیكل إدارة المخاطر لدى البنك إلى أفضل معاییر الممارسات. وھذا یشمل على سبیل المثال ال الحصر ضمان توفر ھیاكل  

ومخاطر السیولة ومخاطر  اقبة التعرضات الكلیة للمخاطر (تشمل وال تقتصر على مخاطر االئتمان ومخاطر السوقرقابة فعالة ومر
التشغیل والمخاطر القانونیة). 

لجنة مكافآت المجموعة) د(

كافة الشؤون المتعلقة بالحوكمة والمكافآت والترشیحات   اإلدارة في  مجلس  بالنیابة عن  مكافآت المجموعة  والخطط  تعمل لجنة 
على أساس األحكام القانونیة أو النظام األساسي. االستراتیجیة، باستثناء تلك الصالحیات واإلجراءات الحصریة لمجلس اإلدارة 

أن  من  أجل التأكد  من  وذلك  المكافآت،  خطة  على  في اإلشراف  مجلس اإلدارة  دعم  مسؤولیة  المجموعة  مكافآت  بلجنة  ویناط 
ة وأي متطلبات قانونیة  ع ثقافة البنك واألعمال طویلة االجل وقابلیة تحمل المخاطر واألداء وبیئة الرقابالمكافآت مالئمة ومتوافقة م

أو نظامیة.

بالبنك مجموعات اإلدارة

. وظائف اإلدارة، التي تعد مسؤولة عن المراقبة الیومیة للمخاطر، لجان مجلس اإلدارة/بنوكتكمل 

مجموعة إدارة المخاطر )أ(

موعة إدارة المخاطر مسؤولیة تنفیذ اإلجراءات المتعلقة بالمخاطر وصیانتھا لضمان وجود عملیات رقابة مستقلة. وتعمل  تتولى مج 
ھذه المجموعة بصورة وثیقة مع المؤسسة التجاریة لدعم أنشطتھا بالتزامن مع حمایة محفظة مخاطر البنك. وقد وضعت آلیات  

واألنظحكیمة لمراقبة المخاطر (العملیا  موجودات  ت  ضمان التزام  ومحافظ الموجودات الفردیة بمقاییس  المخاطرمة) من أجل 
وتقدمھا إلى لجنة البنك  راجع  یالشروط والسیاسات المتفق علیھا. و جمیع مستندات االئتمان وتقاریر سیاسات ومحافظ المخاطر 

االئتمان ولجنة المخاطر. 

الخزینة ) ب(

بات البنك والھیكل المالي العام، كما یعد المسؤول األول عن إدارة مخاطر التمویل موجودات ومطلوالخزینة مسؤولة عن إدارة  
والسیولة لدى البنك. 

التدقیق الداخلي ) ج(

كفایة اإلجراءات المطبقة   حیث یقوم بفحص مدى  سنویاً  المخاطر لدى البنك  بمراجعة عملیات إدارة  یقوم قسم التدقیق الداخلي 
التدقیق الداخلي بمناقشة النتائج التي توصل إلیھا عن كافة عملیات المراجعة مع اإلدارة ویقوم برفع  ھا. یقوم قسم  والتزام البنك ب

تقاریر عن النتائج والتوصیات إلى لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

عام   عام  ٢٠١٩منذ  عددًا  ٢٠٢١وحتى  المركزي  المتحدة  العربیة  اإلمارات  مصرف  أصدر  و،  المعاییر  المتعلقة  من  اللوائح 
بالعناصر المختلفة إلدارة المخاطر الشاملة ومكافحة غسیل األموال، كفایة رأس المال وإطار إدارة رأس المال. تشمل المعاییر  

اخلي والمخاطر واللوائح، على سبیل المثال ال الحصر، التقاریر المالیة والتدقیق الخارجي والضوابط الداخلیة واالمتثال والتدقیق الد
.  ٢٠١٩التشغیلیة ومخاطر البلد ومخاطر التحویل ومخاطر السوق ومعدل الفائدة ومخاطر معدل العائد التي تم تفعیلھا في عام  

باتخاذ إجراءات لاللتزام بالمعاییر واللوائح المذكورة أعاله لضمان االمتثال اعتبارًا من تاریخ التنفیذ الفعلي. البنك قوم ی
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)٦٢(

ة) إدارة المخاطر (تتم٢٧

نظم قیاس المخاطر واإلبالغ عنھا 

یتم رصد ومراقبة المخاطر بصورة رئیسیة على أساس السقوف الموضوعة من قبل البنك. تعكس ھذه السقوف استراتیجیة العمل  
فة التركیز على قطاعات معینة. وإضا والبیئة السوقیة للبنك وكذلك مستوى الخطر الذي یكون البنك مستعد لقبولھ، مع مزید من  

على تحّمل المخاطر فیما یتعلق بالتعرض الشامل للمخاطر بجمیع أنواعھا ونشاطاتھا. یراقب البنك ویقِیم قدرتھ العامة ، إلى ذلك

معالجتھا من أجل التحدید والتحلیل والمراقب ة في وقت یتم فحص المعلومات التي یتم الحصول علیھا من جمیع األعمال ثم تتم 
ارة تقریرًا ربع سنوي شامل للمخاطر االئتمانیة لتقدیم كافة المعلومات الضروریة للتقییم والتقریر حیال  مبكر. یستلم مجلس اإلد

المخاطر االئتمانیة ذات الصلة للبنك. یتضمن التقریر التعرض الكلي لمخاطر االئتمان واالستثناءات من السقوف ومعدالت السیولة 
ارة العلیا تقییم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتمان على أساس ربع سنوي.على محفظة المخاطر. وتتولى اإلدوالتغیرات 

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

تنفیذي ولجنة مخاطر اإلدارة العامة وجمیع أعضاء اإلدارة ذوي الصلة في كافة الجوانب دیم بیانات موجزة إلى الرئیس الیتم تق
أي   والسیولة، باإلضافة إلى  بالسقوف واالستثمارات الخاصة  مدى االلتزام  المتعلقة بالمخاطر التي اختارھا البنك، وذلك یشمل 

تطورات أخرى في المخاطر. 

ن المخاطر الحد م

عالة على الضمانات للحد من تعرضھ لمخاطر االئتمان. یعتمد البنك بصورة ف

یستخدم البنك كذلك في إطار إدارتھ الشاملة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى لمواجھة المخاطر الناجمة عن التغیرات في أسعار  
الفائدة والعمالت األجنبیة. 

تركیز المخاطر 

متنشأ   مخاطر االئتمان من مزاولة عدد  المنطقة  التركیزات في  مماثلة أو أنشطة في نفس  تجاریة  ألنشطة  ن األطراف المقابلة 
الجغرافیة أو أن تتمتع األطراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادیة التي بسببھا تتأثر مقدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة 

ن الظروف. تشیر التركیزات في المخاطر إلى تأثر  في الظروف االقتصادیة أو السیاسیة أو غیرھا مبقدٍر مماثل نتیجة للتغیرات  
نسبیاً بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معین أو منطقة جغرافیة محددة. بنكأداء ال

شادات محددة تھدف إلى المحافظة  وبھدف تفادي زیادة التركیز في المخاطر، تشتمل السیاسات واإلجراءات الخاصة بالبنك على إر
فظة. تتم مراقبة وإدارة التركیزات التي یتم تحدیدھا وفقاً لذلك. على تنوع المح 

مخاطر االئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة العمیل أو الطرف المقابل على الوفاء بالتعھدات / االلتزامات التعاقدیة مما یتسبب في تكبد  
لتجاري والخزینة واألنشطة األخرى التي یقوم بھا البنك. تعتبر یة. وتنشأ ھذه المخاطر من اإلقراض والتمویل ا البنك خسائر مال

مخاطر االئتمان أكبر المخاطر التي تواجھ البنك، وتتم مراقبتھا بفعالیة وفقاً لسیاسات االئتمان التي تحدد بوضوح عملیة تفویض  
ضاً على مراقبة تركیزات المخاطر  ت ذات الصلة. وتنطوي إدارة مخاطر االئتمان أیصالحیات اإلقراض والسیاسات واإلجراءا

حسب قطاع العمل والمنطقة الجغرافیة. 

وضع البنك إجراءات لمراجعة الجدارة االئتمانیة للكشف المبكر عن التغیرات المحتملة في الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة،  
م تصنیف مخاطر االئتمان الذي یحدد لكل طرف  مانات. سقوف الطرف المقابل تحدد باستخدام نظا وكذلك المراجعة المنتظمة للض

ھذه اإلجراءات للبنك بتقییم الخسائر المحتملة   وتسمح  خاضعة للمراجعة المنتظمة.  المخاطر  للمخاطر. تصنیفات  مقابل تصنیفاً 
حیة. الناجمة عن المخاطر التي یتعرض لھا وباتخاذ اإلجراءات التصحی
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)٦٣(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

دول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بیان المركز المالي، بما في ذلك المطلوبات وااللتزامات  یوضح الج 
الرئیسیة واتفاقیات الضمانات.المحتملة. یتم بیان الحد األقصى، قبل تأثیر تخفیف المخاطر باستخدام التعزیزات االئتمانیة والتسویة  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم درھمألفإیضاحات 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 
٥١٫٩٥٣٫١٤١١٬٣٤١٬٩٢٤(ال یشمل النقد في الصندوق)

٦٣٧٨٫٧٣٥٢٩٦٬٥٢٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٧٨٫٢١٣٫٣٥٠٩٬٠١٣٬٦٣٩المخصصات)قروض وسلفیات (صافي من 

٨٣٫٥٣١٫٧٦٤٣٬٢٨١٬٠٩١استثمارات 
١٠٥٧٣٫٧٤٠٣٨٠٬٣٧٧موجودات أخرى* 

*باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المستحوذ علیھا عند تسویة  
الدیون وموجودات العقود 

────────────────
١٤٫٦٥٠٫٧٣٠١٤٬٣١٣٬٥٥٦المجموع

────────────────

٢٦٢٧٨٫٠٠٠٢١٥٬٥٧٨خطابات اعتماد 
٢٦٢٫٣٨٦٫٠٣٤٢٬٥٢٧٬٦٢٧ضمانات 

٢٦٢٫٢٨٦٫٩٧٥٣٬٠٩٨٬٦٤٣التزامات قروض غیر مسحوبة
────────────────

٤٫٩٥١٫٠٠٩٥٬٨٤١٬٨٤٨المجموع
────────────────

١٩٫٦٠١٫٧٣٩٢٠٬١٥٥٬٤٠٤االئتمان مجموع التعرض لمخاطر 
════════════════

العادلة فإن المبالغ المبینة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان ولكنھا ال تمثل أقصى  نظرا لتسجیل األدوات المالیة بالقیمة  
القیم. تعرض لمخاطر االئتمان والذي قد ینشأ في المستقبل نتیجة للتغیرات في 

تركیزات المخاطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

ف المقابل، والمنطقة الجغرافیة، وقطاع العمل. بلغ أقصى تعرض لمخاطر االئتمان  یتم إدارة تركیز المخاطر من حیث العمیل/الطر 
درھم). ألف٥٦٠٫٠٠٠:  ٢٠٢٠درھم (ألف٥٩٩٫٩٥٩ما قیمتھ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١فیما یتعلق بأي عمیل أو طرف مقابل كما في  
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)٦٤(

(تتمة) إدارة المخاطر ٢٧

مخاطر االئتمان (تتمة) 

األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان (تتمة) تركیزات المخاطر للحد 

یتم تحلیل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لدى البنك، بعد المخصصات وقبل األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو تعزیزات  
ائتمانیة أخرى، على أساس المناطق الجغرافیة التالیة: 

٢٠٢١٢٠٢٠
────────────────────────────────────────────

موجودات 
ألف درھم

مطلوبات طارئة 
والتزامات 
ألف درھم

موجودات 
ألف درھم 

مطلوبات طارئة 
والتزامات 
ألف درھم 

١٢٫٤٠٩٫٣٧٠٤٫٩٠٨٫١٠٨١٢٬٩٩٩٬٦٦٥٥٬٥٥٨٬١٠٢اإلمارات العربیة المتحدة 
١٫٢١٥٫٣٥٣٢٠٫٦٩٥٩٦٥٬٥٣٦٧٢٬٢٠٧األوسط األخرى دول الشرق 

٦٤٫٣٢٣١٥٫١٨٦٨٠٬٥٧١١٥٬٠٠٩أوروبا
-١٨٬٦٠١-٧٥٫٨٨٩الوالیات المتحدة األمریكیة

٨٨٥٫٧٩٥٧٫٠٢٠٢٤٩٬١٨٣١٩٦٬٥٣٠باقي بلدان العالم
────────────────────────────────

١٤٫٦٥٠٫٧٣٠٤٫٩٥١٫٠٠٩١٤٬٣١٣٬٥٥٦٥٬٨٤١٬٨٤٨المجموع
════════════════════════════════

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

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

٤٫١٠٨٫١٧٥٣٬٢١٠٬٩٤٧الخدمات المالیة 
١٫٥٤٣٫٣٥١١٬٦١٠٬٩٣٦التجاري 
٧٧٨٫٤٧٥١٬١٨٥٬٤٤٥التصنیع

٣٫٩١٨٫٢٦٢٣٬١٥٧٬٢٨٨القطاع الحكومي والعام
٤٨١٫٥٣٨٥٧٠٬٠٤٢اإلنشاءات
١٫١٠٤٫٣٤٨١٬٩٢٦٬٤١٣الخدمات 

٣٫٥٢١٫٤٠٦٤٬٣٠٨٬٠٣٠أخرى 
 ──────── ────────
١٥٫٤٥٥٫٥٥٥١٥٬٩٦٩٬١٠١

)١٬٦٥٥٬٥٤٥()٨٠٤٫٨٢٥(فیاتناقصاً: مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسل
 ──────── ────────
١٤٫٦٥٠٫٧٣٠١٤٬٣١٣٬٥٥٦
════════════════
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)٦٥(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر االئتمان (تتمة) 

تتعرض لالنخفاض في القیمة تأخر سدادھا لكنھا لم  

إن تحلیل أعمار  .ي تأخر سدادھا حسب جدول السدادتشمل القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا تلك القروض والسلفیات الت
القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض لالنخفاض في القیمة ھو على النحو التالي: 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
أقل من 

یوماً ٣٠
٦٠إلى ٣١

یوماً 
٩٠إلى ٦١

یوماً 
أكثر من 

المجموعیوماً ٩١
ألف درھم ف درھم ألألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤٢٫٣٩٦٨٫١٤٤٧١٠١٢٥٥١٫٣٧٥قروض وسلفیات
═══════════════════════════════════

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٩٦٬٢٧٤٢٤٬٢١٥٥٬١٦٦١٠٬٠٥٣١٣٥٬٧٠٨قروض وسلفیات
═══════════════════════════════════

:  ٢٠٢٠(٪٨٦ما یقارب نسبةمبالغ غیر متأخرة السداد والمرتبطة بقروض ذات دفعات متأخرة.  ال یشتمل الجدول أعاله على ال
) من القروض أعاله تم تقدیمھا إلى قطاع الشركات.٪٨٨

والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي ذات شروط معاد التفاوض بشأنھا القروض 

الشروط المعاد التفاوض بشأنھا ھي تلك التي تم إعادة جدولتھا أو إعادة  إن القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي ذات
لتي الثانیةاحلةرلمجدولتھا والمعاد ھیكلتھا ضمن اتم تصنیف القروض المعاد ھیكلتھا، وحیث قام البنك بتقدیم تنازالت البد منھا.

ر بانخفاض قیمة االئتمان. والتي لم تتأث –تجذب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي 

: كما یليلكل صنف من الموجودات المالیة داخل المیزانیة العمومیة التي أعید التفاوض بشأن بنودھا المبلغإجمالي 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

٩٦٣٫٢١٩١٫١٤٧٫٢٧٩ومستحقات التمویل اإلسالمي قروض وسلفیات
══════════════

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 

٤١٫٦٢١١٣١٫٧٣٠٧٨٩٫٨٦٨٩٦٣٫٢١٩الرصید المستحق 
)٣٣٨٫٣٧٢()٣٢٢٫٧١٥()١٣٫٨٨٩()١٫٧٦٨(مخصص انخفاض القیمة ناقصاً: 

────────────────────────────
٢٠٢١٣٩٫٨٥٣١١٧٫٨٤١٤٦٧٫١٥٣٦٢٤٫٨٤٧دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════
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)٦٦(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر االئتمان (تتمة) 

(تتمة):كما یليالمدرج لكل صنف من الموجودات المالیة داخل المیزانیة العمومیة التي أعید التفاوض بشأن بنودھا المبلغ

موعالمج ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤٧٫٩٤٢٤٩٢٫٧٦٢٦٠٦٫٥٧٥١٫١٤٧٫٢٧٩الرصید المستحق 
) ٥٣١٫٥٥٧() ٣٩٦٫٢٤٦() ١٣٤٫٥٧٠()٧٤١(مخصص انخفاض القیمة ناقصاً: 

────────────────────────────
٢٠٢٠٤٧٫٢٠١٣٥٨٫١٩٢٢١٠٫٣٢٩٦١٥٫٧٢٢دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════

الضمانات والتعزیزات االئتمانیة األخرى

یحتفظ البنك بضمانات وتعزیزات ائتمانیة أخرى مقابل بعض تعرضاتھا االئتمانیة. وتتمثل األنواع الرئیسیة لھذه الضمانات التي  
ریة والمركبات والمنشآت واآلالت والمخزون والذمم تم الحصول علیھا في النقد واألوراق المالیة والرھونات على الممتلكات العقا 

صل البنك أیضا على ضمانات من الشركات األم مقابل القروض التي تقدمھا إلى شركاتھا التابعة والشركات  المدینة التجاریة. ویح 
ویعتمد حجم ونوع الضمانات المطلوبة على تقییم المخاطر االئتمانیة للطرف الللبنكاألخرى التابعة   مبادئ  .  مقابل. یتم تطبیق 

التق ومؤشرات  الضمانات  أنواع  قبول  بشأن  أغراض توجیھیة  لغیر  االستثمارات  مقابل  بضمانات  االحتفاظ  یتم  ال  وعموماً  ییم. 
وحسب الضرورة تطلب  والمؤسسات المالیة. وتراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات  المتاجرة والمبالغ المستحقة من البنوك 

تسھیالت االئتمانیة ومدى كفایة مخصص  افیة وفقا لالتفاقات المعنیة، وتدرس قیمة الضمان أثناء الفحص الدوري لل ضمانات إض
انخفاض القیمة للقروض والسلفیات. 

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

نسبة التعرض المضمون 

٢٠٢١٢٠٢٠
ـــمان   النوع الرئیســـــي للضـــ

المحتفظ بھ
عقارات سكنیة٪ ١٠٠٪ ١٠٠لألفراد العقاري  رھن القروض 

الــمـــالــیـــة  ٪ ٦٥٪٦٢عمالء شركات  واألوراق  ــقـــد  الــن
كـــات  ـل ـت ـم ـم واـل بـــات  رـك ـم واـل
والــمــمــتــلــكـــات  والــمــعـــدات 
والــذمم  والمخزون  التجــاریــة 

المدینة التجاریة
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)٦٧(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

االئتمان (تتمة) مخاطر

قروض الرھن العقاري لألفراد 

لألفراد وفقاً لنسبة القرض إلى القیمة ھي كالتالي: العقاري  التعرضات لمخاطر االئتمان من قروض الرھن 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

نسبة القرض إلى القیمة

٢١٣٫٥٧٤١٦١٬٩٥٦٪ ٥٠أقل من 
٥٧٩٫٥١١٥٨٩٫١٩٩٪ ٧٥-٥١
١٧٦٫٨٠٥٥٨٠٫١٧٦٪ ٩٠-٧٦
٢٩٫٨٧٣١١٧٬٣٢٧٪ ١٠٠-٩١

٥٠٫٤٧٦١٢٢٬٨٦٣٪ ١٠٠أكثر من 
──────────────

١٫٠٥٠٫٢٣٩١٬٥٧١٬٥٢١المجموع
══════════════

قیمة الضمان. ویستثنى من قیمة الضمان أي  مبلغ القرض إلى  أساس نسبة إجمالي  یتم احتساب نسبة القرض إلى القیمة على 
الضمان أو بیعھ. وتستند قیمة الضمان بالنسبة للقروض السكنیة إلى قیمة الضمان عند اإلنشاء تعدیالت یتم إجراؤھا للحصول على  

المحدث بناء على التغیرات في مؤشرات أسعار المنازل. 

قروض تعرضت النخفاض في القیمة 

التثمین. وفیما یلي التعرض لمخاطر  الضمان إلى أحدث عملیات بالنسبة للقروض التي تعرضت لالنخفاض في القیمة، تستند قیمة 
االئتمان من قروض الرھن العقاري لألفراد التي تعرضت لالنخفاض في القیمة وفقاً لنسبة القرض إلى القیمة: 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

نسبة القرض إلى القیمة

٣٫٨٠٧١٨٫٩١٥٪ ٥٠أقل من 
٢١٫٦٣٦١٢٫٣٢٨٪ ٧٥-٥١

٥٠٫٤٠٩٩٣٫٩٧١٪ ٧٥أكثر من 
──────────────

٧٥٫٨٥٢١٢٥٫٢١٤المجموع
══════════════

، بلغ صافي القیمة الدفتریة للقروض والسلفیات التي تعرضت لالنخفاض في القیمة والممنوحة إلى ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
درھم)، كما بلغت قیمة الضمانات القابلة  ألف٢٠١٫٠٣٣: ٢٠٢٠درھم (ألف ٩٣٫٧٢٧العمالء من األفراد (بما فیھا الرھونات) 

درھم).ألف١٢٥٫٧٣٥: ٢٠٢٠ھم (در٨٨٫٤٨٤للتحدید المحتفظ بھا مقابل تلك القروض والسلفیات 
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)٦٨(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر االئتمان (تتمة) 

عمالء شركات 

دفتریة للقروض والسلفیات التي تعرضت لالنخفاض في القیمة والممنوحة إلى ، بلغ صافي القیمة ال٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
درھم)، كما بلغت قیمة الضمانات القابلة للتحدید (ال  ألف١٫٤٧٦٫١٦٦:  ٢٠٢٠درھم (ألف ١٫٠٤٤٫٢٩٦العمالء من الشركات 

درھم). ألف  ٥٤٣٫٦٠٨:  ٢٠٢٠(درھمألف٥٨٢٫٨٣٩یات  سیما العقارات التجاریة) المحتفظ بھا مقابل تلك القروض والسلف 
وبالنسبة لكل قرض، فإن قیمة الضمانات المفصح عنھا ال تزید على القیمة االسمیة للقرض المحتفظ بالضمانات مقابلھ. 

مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تعلیمات احتیاطي انخفاض القیمة بموجب 
٣٠بتاریخ  ٩ھاتھ الخاصة بالمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي توجی

رقم:  ٢٠١٨أبریل   اإلشعار  خالل  العملیة  CBUAE/BSD/2018/458من  وآثاره  التطبیق  تحدیات  من  العدید  یتناول  الذي 
عمًال  إلمارات العربیة المتحدة ("التوجیھ").في دولة ا٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  المترتبة على البنوك التي تعتمد المعیار

الصادر عن مصرف اإلمارات  ٢٠١٠/ ٢٨من التوجیھ، تكون التسویة بین المخصص العام والخاص بموجب التعمیم  ٤-٦بالفقرة  
كما یلي:٩الیة رقم العربیة المتحدة المركزي والمعیار الدولي إلعداد التقاریر الم

٢٠٢١٢٠٢٠
درھم ألف ألف درھم

: عام احتیاطي انخفاض القیمة
الصادر عن المصرف المركزي في دولة ٢٨/٢٠١٠المخصصات العامة بموجب التعمیم رقم  

١٦٣٫٨٦٩١٦٠٫٣٧٥اإلمارات العربیة المتحدة 

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  بموجب  ٢والمرحلة  ١مخصصات المرحلة  ناقصاً:  
٩٢٦٠٫١١٦٣٨٢٫٢٣٩

──────────────
--مخصص عام محول إلى احتیاطي انخفاض القیمة 

══════════════

: فردي احتیاطي انخفاض القیمة
الصادر عن المصرف المركزي في دولة ٢٨/٢٠١٠بموجب التعمیم رقم  الفردیةالمخصصات  

٢٦٩٫٧٢٦٨٤٩٫٦٦٩اإلمارات العربیة المتحدة 

٩٥٤٤٫٧٠٩١٫٢٧٣٫٣٠٥بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣مرحلة مخصصات الناقصاً: 
──────────────

--محول إلى احتیاطي انخفاض القیمة فرديمخصص 
══════════════
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)٦٩(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر السیولة 
البنك عند الوفاء بالتزاماتھ المرتبطة بالمطلوبات المالیة  التي قد یواجھھا تتمثل مخاطر السیولة في المخاطر المتعلقة بالصعوبات  

التي تتم تسویتھا بتسلیم مبالغ نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. وتنشأ مخاطر السیولة نتیجة الحتمالیة عدم قدرة البنك على الوفاء  
اطر، قامت اإلدارة بترتیب مصادر تمویل  لحد من ھذه المخ بالتزامات السداد عند استحقاقھا في ظل الظروف العادیة والصعبة. ول

متنوعة باإلضافة إلى قاعدة الودائع األساسیة، كما أنھا طبقت سیاسة إلدارة الموجودات مع األخذ بعین االعتبار عنصر السیولة 
طوارئ إلدارة مخاطر  بة داخلیة وخطط  ومراقبة التدفقات النقدیة المستقبلیة والسیولة بشكل یومي. وقد قام البنك بإعداد عملیات رقا 

ضمانات من الدرجة العالیة یمكن استخدامھا لضمان توفر   وتوفر  السیولة. ویتضمن ذلك إجراء تقییم للتدفقات النقدیة المتوقعة 
تمویل إضافي عند الحاجة. 

حال بسھولة في  أن یتم تسییلھا  متداولة ومتنوعة من المفترض  موجودات  بمحفظة  البنك  الیحتفظ  متوقع للتدفقات  ة التوقف غیر 
ذلك،   إضافة إلى  لدیھا.  للوفاء باحتیاجات السیولة  علیھا  یمكن الحصول  بھا  ملتزم  تسھیالت ائتمانیة  النقدیة. ویملك البنك أیضاً 

ودائع  من ال٪١من الودائع الحالیة و  ٪٧یحتفظ البنك بودیعة إلزامیة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تساوي
٪ من الودائع ألجل. ووفقاً لسیاسات البنك، یتم تقییم مركز السیولة وإدارتھ في ضوء ١٪ من الودائع الجاریة و١٤-٢٠٢٠(ألجل

مجموعة متنوعة من التصورات، مع إیالء العنایة الواجبة لعناصر الضغط المتعلقة بالسوق بشكل عام والبنك على وجھ التحدید.

الحدود النظامیة لنسب اإلقراض إلى الموارد المستقرة والموجودات السائلة المؤھلة إلى إجمالي ة ھو االحتفاظ بالجانب األكثر أھمی
المطلوبات. ویركز البنك على أھمیة الحسابات الجاریة والودائع ألجل وحسابات التوفیر كمصادر تمویل لقروضھا إلى العمالء. 

وارد المستقرة التي تقارن القروض والسلفیات إلى العمالء كنسبة من اإلقراض إلى المویتم مراقبة ھذه الحسابات باستخدام نسبة  
نسبة  تطبیق  تم  األجل.  متوسطة  القروض  جانب  إلى  للعمالء  األساسیة  التوفیر  وحسابات  األساسیة  الجاریة  العمالء  حسابات 

وقد استبدلت ھذه النسبة نسبة ،  ٢٠١٥ي في سنة  الموجودات السائلة المؤھلة من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركز
البنكیة قصیرة   والودائع  المركزي  لدى المصرف  واألرصدة  من النقد  المؤھلة  السائلة  الموجودات  وتتكون  السائلة.  الموجودات 

األجل وسندات الدین المؤھلة. وقد كانت ھذه النسب كما في نھایة السنة كما یلي: 

٢٠٢١٢٠٢٠

٪ ٨٠٫٥٪٨٠٫٧الموارد المستقرة راض إلى نسبة اإلق
٪ ١٦٫٤٪١٩٫١نسبة الموجودات السائلة المؤھلة
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)٧٠(

المخاطر (تتمة) إدارة ٢٧

مخاطر السیولة (تتمة) 
دون األخذ باالعتبار آجال االستحقاق الساریة وفقاً لما تشیر إلیھ ُحددت آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة بتاریخ بیان المركز المالي حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي 

كما یلي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١الودائع وتوفر األموال السائلة كما في تجربة البنك السابقة في االحتفاظ ب 

أشھر ٦من أشھر ٣من ٣أقل من 
اإلجمالي الفرعي  

أكثر من٥إلى ١ألقل
اإلجمالي الفرعي  

غیرألكثر من
المجموعمؤرخشھراً ١٢سنوات٥سنواتشھراً ١٢من شھراً ١٢إلى أشھر ٦إلى أشھر 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم 
الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة  
المتحدة المركزي 

٢٬٠٠٩٬٥٦٥----٢٬٠٠٩٬٥٦٥--٢٬٠٠٩٬٥٦٥

٣٧٨٬٧٣٥----٣٧٨٬٧٣٥--٣٧٨٬٧٣٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٩٬٠١٨٬١٧٥-٢٬٢٤١٬١٠١٤٧٤٬٣٥٩٣١٢٬٧٢٧٣٬٠٢٨٬١٨٧٢٬٦٤٢٬٨٧٢٣٬٣٤٧٬١١٦٥٬٩٨٩٬٩٨٨قروض وسلفیات (إجمالي) 

٢٢٥٬٢١٠١٬٤٠٤٬٢٩٠١٬٩٠٠٬٠١٩٣٬٣٠٤٬٣٠٩٦٩٨٣٬٥٣٠٬٢١٧-٥٥٬٥٥١١٦٩٬٦٥٩استثمارات 
٣٠٣٬٢٧١٣٠٣٬٢٧١-------ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ

٧٤٤٬٩٠٤-٣٤٣٬٢٩٦٤٩٬٧٨١١٨٨٬٧٤٥٥٨١٬٨٢٢١٦٠٬١٩١٢٬٨٩١١٦٣٬٠٨٢موجودات أخرى 
القروض والسلفیات  مخصص االنخفاض في قیمة  

وفوائد معلقة 
)٨٠٤٬٨٢٥(----) ٨٠٤٬٨٢٥(--) ٨٠٤٬٨٢٥ (

────────────── ──────────────────────────────────────────────────
٤٬٢٢٣٬٤٢٣٦٩٣٬٧٩٩٥٠١٬٤٧٢٥٬٤١٨٬٦٩٤٤٬٢٠٧٬٣٥٣٥٬٢٥٠٬٠٢٦٩٬٤٥٧٬٣٧٩٣٠٣٬٩٦٩١٥٬١٨٠٬٠٤٢مجموع الموجودات 

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

المطلوبات وأموال المساھمین 
٢٬٤١٠٬٩٨٨----١٬٨٨٣٬٨٧٣١٠٨٬٤٥٠٤١٨٬٦٦٥٢٬٤١٠٬٩٨٨مبالغ مستحقة إلى البنوك 

١٠٬٤٠٦٬٤٢٤-٨٦٧٬٧٩٢-٥٬٧٨٤٬٥٠٣٢٬٠٥٤٬٩٧٢١٬٦٩٩٬١٥٧٩٬٥٣٨٬٦٣٢٨٦٧٬٧٩٢ودائع العمالء 
٤٨٥٬٦٩٥٤٣٬٩٤٨١٨٨٬٤٠١٧١٨٬٠٤٤٥٣٬١١٥٦٠٬٧٧٣١١٣٬٨٨٨١٨٬٨٠٦٨٥٠٬٧٣٨مطلوبات أخرى 
١٬٥١١٬٨٩٢١٬٥١١٬٨٩٢-------للمساھمین حقوق الملكیة 

────────────────────────────────────────────────────────────────
٨٬١٥٤٬٠٧١٢٬٢٠٧٬٣٧٠٢٬٣٠٦٬٢٢٣١٢٬٦٦٧٬٦٦٤٩٢٠٬٩٠٧٦٠٬٧٧٣٩٨١٬٦٨٠١٬٥٣٠٬٦٩٨١٥٬١٨٠٬٠٤٢مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة للمساھمین 

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

-) ١٬٢٢٦٬٧٢٩(٣٬٢٨٦٬٤٤٦٥٬١٨٩٬٢٥٣٨٬٤٧٥٬٦٩٩) ٧٬٢٤٨٬٩٧٠() ١٬٨٠٤٬٧٥١() ١٬٥١٣٬٥٧١() ٣٬٩٣٠٬٦٤٨(صافي عجز السیولة 
════════════════════════════════════════════════════════════════
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)٧١(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر السیولة (تتمة) 

: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١فیما یلي آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

أشھر ٦من أشھر ٣من ٣أقل من 
اإلجمالي الفرعي

أكثر من ٥إلى ١ألقل
اإلجمالي الفرعي  

غیر ألكثر من 
المجموع مؤرخ شھراً ١٢سنوات ٥سنواتشھراً ١٢من شھراً ١٢إلى أشھر ٦إلى أشھر 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
الموجودات 

إلمارات العربیة  نقد وأرصدة لدى مصرف ا
١٫٤٠٦٫٣٢٢----١٬٤٠٦٬٣٢٢--١٬٤٠٦٬٣٢٢المتحدة المركزي 

٢٩٦٫٥٢٥----٢٩٦٬٥٢٥--٢٩٦٬٥٢٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
١٠٫٦٦٩٫١٨٣-٢٬٦٠١٬٦٦٥٤٢٤٬٢٢٣٢٠٣٬٨٨١٣٬٢٢٩٬٧٦٩٢٬٩٧٥٬٨٢١٤٬٤٦٣٬٥٩٣٧٫٤٣٩٫٤١٤قروض وسلفیات (إجمالي) 

٩١٬٩٥٠١٨٨٬٢٧٩٦١٬٣٠٣٣٤١٬٥٣٢١٬٥٠٨٬٢٧٦١٬٤٣١٬٢٨٠٢٫٩٣٩٫٥٥٦٦٣٨٣٫٢٨١٫٧٢٦استثمارات 
٣٢٧٫٧٩٠٣٢٧٫٧٩٠-------ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ

٥٢٣٫١٤٧-١٢٢٫٥٩٧-٣١١٬٥٥٦٥٣٬٧١٩٣٥٬٢٧٥٤٠٠٬٥٥٠١٢٢٬٥٩٧موجودات أخرى 
مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات  

)١٫٦٥٥٫٥٤٤(----)١٬٦٥٥٫٥٤٤(--)١٬٦٥٥٬٥٤٤(وائد معلقة وف

────────────── ──────────────────────────────────────────────────
٣٬٠٥٢٬٤٧٤٦٦٦٬٢٢١٣٠٠٬٤٥٩٤٬٠١٩٬١٥٤٤٬٦٠٦٬٦٩٤٥٬٨٩٤٬٨٧٣١٠٫٥٠١٫٥٦٧٣٢٨٫٤٢٨١٤٫٨٤٩٫١٤٩مجموع الموجودات 

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

المطلوبات وأموال المساھمین 
١٫٢٣٣٫٤٧٠----٣٦٧٬٢٥٠١٬٢٣٣٬٤٧٠-٨٦٦٬٢٢٠مبالغ مستحقة إلى البنوك 

١١٫٢٤٦٫٨٣٥-٤١٥٫٦٤٦-٧٬٠٥٨٬٢٣٨١٬٨٨٢٬١٨٠١٬٨٩٠٬٧٧١١٠٬٨٣١٬١٨٩٤١٥٬٦٤٦ودائع العمالء 
---------قروض متوسطة األجل 

٥٧٩٬٧٩٠٥٢٬٧٨٩٣٥٬٠٥٥٦٦٧٬٦٣٤٨٩٬١٠٤١٤١٫١٦٩٢٣٠٬٢٧٣١٦٫٣٩٤٩١٤٫٣٠١مطلوبات أخرى 
١٫٤٥٤٫٥٤٣١٫٤٥٤٫٥٤٣-------حقوق الملكیة للمساھمین 

────────────────────────────────────────────────────────────────
٨٬٥٠٤٬٢٤٨١٬٩٣٤٬٩٦٩٢٬٢٩٣٬٠٧٦١٢٬٧٣٢٬٢٩٣٥٠٤٬٧٥٠١٤١٫١٦٩٦٤٥٬٩١٩١٫٤٧٠٫٩٣٧١٤٫٨٤٩٫١٤٩مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة للمساھمین 

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

-)١٫١٤٢٫٥٠٩(٤٬١٠١٬٩٤٤٥٫٧٥٣٫٧٠٤٩٬٨٥٥٬٦٤٨)٨٬٧١٣٬١٣٩()١٬٩٩٢٬٦١٧()١٬٢٦٨٬٧٤٨()٥٬٤٥١٬٧٧٤(صافي عجز السیولة 
════════════════════════════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ل البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حو

)٧٢(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر السیولة (تتمة) 
بقیةالمطلوبات المالیة من حیث آجال االستحقاق التعاقدیة المتتحلیل 

على أساس التزامات السداد التعاقدیة غیر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١یلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالیة للبنك في  
المخصومة. ویتم التعامل مع المبالغ المسددة الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان ھذا اإلشعار سوف یتم تقدیمھ في الحال. ومع  

نقدیة المتوقعة وفقاً  ید من العمالء لن یطلبوا السداد في أقرب موعد للدفع، وال یعكس الجدول التدفقات الذلك، یتوقع البنك أن العد
لما تشیر إلیھ تجربة البنك السابقة في االحتفاظ بالودائع. 

أكثر من ٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحتالقیمة
المجموع سنوات ٥سنواتشھراً أشھر الطلب الدفتریة

درھم ألف ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم مطلوبات المالیة ال

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

مبالغ مستحقة إلى  
البنوك 

٢٬٤٢٠٬٨٠٧--٢٬٤١٠٬٩٨٨٥٬٥٢٥١٬٨٨٣٬١٢٥٥٣٢٬١٥٧

١٠٬٥٢١٬٥٠٦-١٠٬٤٠٦٬٤٢٥٢٬٨٢١٬٧٣٩٢٬٩٨٧٬٦٤٩٣٬٨١٦٬٠٧٢٨٩٦٬٠٤٦ودائع العمالء 
٧٣٤٬٠٧٢--٧٣٤٬٠٧٢٢٤٥٬٤٣٦٢٥٨٬٧٨١٢٢٩٬٨٥٥مطلوبات أخرى

١٣٬٤٤٠٣٧٬٨٨٧١٣٩٬٦٦١٢٧٬٦٦٣٢١٨٬٦٥١-٢١٨٬٦٥١مشتقات مالیة 
──────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات  
المالیة غیر 

مخصومة ال
١٣٬٧٧٠٬١٣٦٣٬٠٧٢٬٧٠٠٥٬١٤٢٫٩٩٥٤٫٦١٥٫٩٧١١٫٠٣٥٫٧٠٧٢٧٫٦٦٣١٣٫٨٩٥٫٠٣٦

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

أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحتالقیمة 
المجموع سنوات ٥سنوات شھراً أشھر الطلب الدفتریة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم یةالمطلوبات المال

دیسمبر ٣١
٢٠٢٠

مبالغ مستحقة إلى  
١٬٢٤٣٬٩٦٦--١٬٢٣٣٬٤٧٠٢٧٬٧٣٢٨٤٥٬٥٨٠٣٧٠٬٦٥٤البنوك 

١١٬٤٥٠٬٦٢٤-١١٬٢٤٦٬٨٣٥٢٬٦٩٩٬٣٢٧٤٬٣٩٩٬٦٦٩٣٬٨٩٤٬٤٤٥٤٥٧٬١٨٣ودائع العمالء 
سطة  قروض متو

-------األجل

٦٨٣٬٧١٤-٦٨٣٬٧١٤٢٧٩٬١٢٢٣١٧٬٠٥٢٨٦٬٥٥٩٩٨١مطلوبات أخرى
١٤٬٤٥٥٤٣٬٣٠٠١٧٧٬٠٢٤٥٧٬٣٨٩٢٩٢٬١٦٨-٢٣٠٬٥٨٧مشتقات مالیة 

──────────────────────────────────────────
مجموع المطلوبات  

المالیة غیر 
المخصومة 

١٣٬٣٩٤٬٦٠٦٣٬٠٠٦٬١٨١٥٬٥٧٦٬٧٥٦٤٬٣٩٤٬٩٥٨٦٣٥٬١٨٨٥٧٬٣٨٩١٣٬٦٧٠٬٤٧٢

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ل البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حو

)٧٣(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر السیولة (تتمة) 

، قد تتم تسویة ھذه  المخصومة. ومع ذلكغیرتمثل األدوات المالیة المشتقة الموضحة في الجدول أعاله إجمالي التدفقات النقدیة
المبالغ باإلجمالي أو بالصافي. ویبین الجدول التالي القیم الدفتریة. 

أكثر من ٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحت 
المجموع سنوات ٥سنوات شھراً أشھر الطلب 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠٢١دیسمبر ٣١

٩٤٨٥٬٥٣٧٥٧٬٢٣٨١٣٬٧١٣٧٧٬٤٣٦-تدفقات نقدیة مستلمة
)٢١٨٬٦٥١() ٢٧٬٦٦٣()١٣٩٬٦٦١() ٣٧٬٨٨٧() ١٣٬٤٤٠(-تدفقات نقدیة مدفوعة 

──────────────────────────────────────────
)١٤١٬٢١٥() ١٣٬٩٥٠() ٨٢٬٤٢٣() ٣٢٬٣٥٠() ١٢٬٤٩٢(-الصافي 

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

مخصومة بالمعدالت 
)١٣٩٫٩٢١()١٣٫٧٤٨()٨١٫٤٩١()٣٢٫٢١٦()١٢٫٤٦٦(-المطبقة بین البنوك 

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

أكثر من ٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحت
المجموعسنوات٥سنوات شھراً أشھرالطلب 

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

٢٠٢٠دیسمبر ٣١

١٫١٧٣٢٫٨٩٤١٧٫٨٠٨١٢٫٧٧٩٣٤٫٦٥٤-تدفقات نقدیة مستلمة
) ٢٩٢٫١٦٨() ٥٧٫٣٨٩() ١٧٧٫٠٢٤() ٤٣٫٣٠٠() ١٤٫٤٥٥(-تدفقات نقدیة مدفوعة 

──────────────────────────────────────────
) ٢٥٧٫٥١٤() ٤٤٫٦١٠() ١٥٩٫٢١٦() ٤٠٫٤٠٦() ١٣٫٢٨٢(-الصافي 

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

مخصومة بالمعدالت  
) ٢٥٦٫٦٥٩() ٤٤٫٣١٩() ١٥٨٫٧٦٤() ٤٠٫٣٢٦() ١٣٫٢٥٠(-المطبقة بین البنوك 

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ل البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حو

)٧٤(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر السیولة (تتمة) 

یظھر الجدول التالي آجال االستحقاق التعاقدي للمطلوبات الطارئة وااللتزامات للبنك: 

أكثر من ٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحت 
المجموع سنوات ٥سنوات شھراً أشھر الطلب 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمرھمألف دألف درھم

دیسمبر  ٣١
٢٠٢١

٢٬٦٦٤٬٠٣٤-٢٬٠٥٠٬١٠٨٣٤٨٬١٢٠٢٦٥٬٨٠٦-مطلوبات طارئة 
٢٬٢٨٦٬٩٧٥----٢٬٢٨٦٬٩٧٥التزامات 

───────────────────────────────────────────
٤٬٩٥١٬٠٠٩-٢٬٢٨٦٬٩٧٥٢٬٠٥٠٬١٠٨٣٤٨٬١٢٠٢٦٥٬٨٠٦المجموع 

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

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٠

٢٫٧٤٣٫٢٠٥-١٫٩٦٣٫٧٥٦٦٠٩٫٨٠١١٦٩٫٦٤٨-مطلوبات طارئة 
٣٫٠٩٨٫٦٤٣----٣٫٠٩٨٫٦٤٣التزامات 

───────────────────────────────────────────
٥٫٨٤١٫٨٤٨-٣٫٠٩٨٫٦٤٣١٫٩٦٣٫٧٥٦٦٠٩٫٨٠١١٦٩٫٦٤٨المجموع

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

االلتزامات، وبالتالي یتوقع أن تكون التدفقات النقدیة الفعلیة أقل من تلك  وأال یتوقع البنك أن یتم سحب كافة المطلوبات الطارئة  
الظاھرة في الجدول أعاله. 

مخاطر السوق 

ضع مجلس اإلدارة  تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. وقد و
حدودًا لقیمة المخاطر التي یمكن قبولھا. ویتم مراقبة ذلك على أساس مستمر من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك. 

دة مخاطر أسعار الفائ
العادلة لألدوات المالیة.  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثیر التغَیرات في معدالت الفائدة على الربحِیة المستقبلِیة أو القیمة  

ویتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتیجة لحاالت عدم التطابق أو الفروق في قیمة الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج  
العمومیة التي یحین أجلھا أو ُیعاد تسعیرھا في فترة معینة. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للفروق في معدالت المیزانیة  

ائدة لفترات محددة. وتتم مراقبة المراكز على أساس یومي، كما یتم استخدام استراتیجیات التحوط إلبقاء ھذه المراكز ضمن  الف
الحدود الموضوعة.

عار الفائدة بصورة رئیسیة من خالل مراقبة الفروق في معدالت الفائدة ووضع حدود معتمدة مسبقاً لفئات  یتم إدارة مخاطر أس
التسعیر. لجنة الموجودات والمطلوبات ھي ھیئة مراقبة االلتزام بھذه الحدود، ویتم مساعدتھا من قبل قسم الخزینة في أنشطة إعادة  

المراقبة الیومیة.



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ل البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حو

)٧٥(

مة) إدارة المخاطر (تت٢٧

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) 

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

٣أقل من 
أشھر

١٢إلى ٣
شھراً 

٥إلى ١
سنوات

أكثر من
سنوات٥

غیر حساس  
للفائدة 

القیمة
دفتریةال

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠٢١دیسمبر ٣١

الموجودات 
نقد وأرصدة لدى  

مصرف اإلمارات  
العربیة المتحدة 

المركزي

٧٠٩٬٥٦٥٢٬٠٠٩٬٥٦٥---١٬٣٠٠٬٠٠٠

مبالغ مستحقة من بنوك  
أخرى

٢٢٨٬٧٣٥٣٧٨٬٧٣٥---١٥٠٬٠٠٠

٨٬٢١٣٬٣٥٠-٥٬٧٨٥٬٧٢٢٦٦٨٬٧١١١٬٤٣٨٬٨٠١٣٢٠٬١١٦قروض وسلفیات 
٥٥٬٥٥١١٣٨٬٨١٦١٬٣٧٨٬٤٨٥١٬٩٥٦٬٦٧٠٦٩٥٣٬٥٣٠٬٢١٧استثمارات

٧٤٤٬٩٠٤٧٤٤٬٩٠٤----موجودات أخرى 
───────────────────────────────────────────

٧٬٢٩١٬٢٧٣٨٠٧٬٥٢٧٢٬٨١٧٬٢٨٦٢٬٢٧٦٬٧٨٦١٫٦٨٣٫٨٩٩١٤٫٨٧٦٫٧٧١مجموع الموجودات
───────────────────────────────────────────

المطلوبات وحقوق  
الملكیة للمساھمین

٥٬٥٢٥٢٬٤١٠٬٩٨٨--١٬٨٧٨٬٣٤٨٥٢٧٬١١٥مبالغ مستحقة إلى البنوك 
٢٬٨١٩٬٥٩٨١٠٬٤٠٦٬٤٢٥-٣٬٠٢٠٬٨٠٧٣٬٧١٥٬٧٥٣٨٥٠٬٢٦٧ودائع العمالء  
٨٥٠٬٧٣٧٨٥٠٬٧٣٧----مطلوبات أخرى

١٬٥١١٬٨٩٢١٬٥١١٬٨٩٢----الملكیة للمساھمین حقوق 
───────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات
حقوق الملكیة  و

للمساھمین 

٥٬١٨٧٬٧٥٢١٥٬١٨٠٬٠٤٢-٤٬٨٩٩٬١٥٥٤٬٢٤٢٬٨٦٨٨٥٠٬٢٦٧

───────────────────────────────────────────
-) ٣٬٢٠٠٬٥٨٢(١٬٩٦٧٬٠١٩٢٬٢٧٦٬٧٨٦) ٣٬٤٣٥٬٣٤١(٢٬٣٩٢٬١١٨ضمن المیزانیة العمومیة 
٢٬١٦٥٬١٠٤٥٬٢٣٦٬٦٨٥---٣٬٠٧١٬٥٨١خارج المیزانیة العمومیة 

───────────────────────────────────────────
فرق حساسیة أسعار  

الفائدة المتراكم 
٥٬٤٦٣٬٦٩٩٢٬٠٢٨٬٣٥٨٣٬٩٩٥٬٣٧٧٦٬٢٧٢٬١٦٣٥٬٢٣٦٬٦٨٥-

═══════════════════════════════════════════
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إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) 

٣أقل من 
أشھر

١٢إلى ٣
ھراً ش 

٥إلى ١
سنوات

أكثر من
سنوات٥

غیر حساس  
للفائدة 

القیمة 
الدفتریة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

الموجودات
نقد وأرصدة لدى  

مصرف اإلمارات  
العربیة المتحدة 

٥٥٦٫٣٢٢١٫٤٠٦٫٣٢٢---٨٥٠٫٠٠٠المركزي
مبالغ مستحقة من بنوك  

٢٩٦٫٥٢٥٢٩٦٫٥٢٥----أخرى
٩٫٠١٣٫٦٣٩-٦٫١٥٧٫١١٣٤٦٥٫٧٥٣١٫٧٥٠٫٢٩٣٦٤٠٫٤٨٠قروض وسلفیات 

٩١٫٩٥٠٢٤٩٫٥٨٢١٫٥٠٨٫٢٧٦١٫٤٣١٫٢٨٣٦٣٥٣٫٢٨١٫٧٢٦استثمارات
ممتلكات ومعدات 

وأعمال رأسمالیة قید  
٣٢٧٫٧٩٠٣٢٧٫٧٩٠----التنفیذ 

٥٢٣٫١٤٧٥٢٣٫١٤٧----موجودات أخرى 
───────────────────────────────────────────

٧٫٠٩٩٫٠٦٣٧١٥٫٣٣٥٣٫٢٥٨٫٥٦٩٢٫٠٧١٫٧٦٣١٫٧٠٤٫٤١٩١٤٫٨٤٩٫١٤٩مجموع الموجودات
───────────────────────────────────────────

المطلوبات وحقوق  
الملكیة للمساھمین 

٢٧٫٧٣٢١٫٢٣٣٫٤٧٠--٨٣٨٫٤٨٨٣٦٧٫٢٥٠إلى البنوك مبالغ مستحقة
٢٫٥٦٣٫٠١٣١١٫٢٤٦٫٨٣٥-٤٫٥٥٤٫١١٩٣٫٧٣٢٫٥٨٨٣٩٧٫١١٥ودائع العمالء  

------قروض متوسطة األجل
٩١٤٫٣٠١٩١٤٫٣٠١----مطلوبات أخرى

١٫٤٥٤٫٥٤٣١٫٤٥٤٫٥٤٣----حقوق الملكیة للمساھمین 
───────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات 
وحقوق الملكیة  

٤٫٩٥٩٫٥٨٩١٤٫٨٤٩٫١٤٩-٥٫٣٩٢٫٦٠٧٤٫٠٩٩٫٨٣٨٣٩٧٫١١٥للمساھمین 
───────────────────────────────────────────

-) ٣٫٢٥٥٫١٧٠(٢٫٨٦١٫٤٥٤٢٫٠٧١٫٧٦٣) ٣٫٣٨٤٫٥٠٣(١٫٧٠٦٫٤٥٦ضمن المیزانیة العمومیة 
٢٫٢٩٩٫٦٨٧٤٫٦٦٥٫٤٤٥---٢٫٣٦٥٫٧٥٨العمومیة خارج المیزانیة 

───────────────────────────────────────────
فرق حساسیة أسعار  

-٤٫٠٧٢٫٢١٤٦٨٧٫٧١١٣٫٥٤٩٫١٦٥٥٫٦٢٠٫٩٢٨٤٫٦٦٥٫٤٤٥الفائدة المتراكم 
═══════════════════════════════════════════

التالي مدى الحساسیة للتغیرات المعقولة المحتملة في أسعار الفائدة مع ثبات كافة المتغیرات األخرى على بیان  لجدول  یوضح ا
الدخل للبنك. 

أسعار الفوائد على صافي   تتمثل في أثر التغیرات المفترضة في  واحدة، بناًء على  دخلإن حساسیة بیان الدخل  لسنة  الفوائد 
، بما في ذلك  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ة غیر التجاریة ذات أسعار الفائدة المتغیرة المحتفظ بھا كما في  المالیالموجودات والمطلوبات  

تأثیر أدوات التحوط.
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)٧٧(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) 

٢٠٢١٢٠٢٠
─────────────────────────────────────────────────

حساسیة صافي التغیر في  افي صحساسیة التغیر في  
الفوائددخلنقاط األساس الفوائددخلنقاط األساس

ألف درھم ألف درھم

٢٥٢٣٫١٣٥+٢٥١٩٫٣٩٨+الزیادة في المعدل 
) ٢٣٫١٣٥(٢٥-)١٩٫٣٩٨(٢٥-االنخفاض في المعدل 

االمریكي حیث أن البنك ال یخضع لصافي تعرض جوھري  تتعلق حساسیة معدالت الفائدة المبینة أعاله بشكل رئیسي بالدوالر
للموجودات والمطلوبات المالیة غیر التجاریة ذات أسعار الفائدة المتغیرة والمقومة بعمالت أخرى.  

قیمة  ویتعرض البنك أیضاً إلى مخاطر القیمة العادلة الناشئة من محفظة السندات بمعدالت ثابتة غیر المحوطة. ویؤدي التغیر في ال
درھم ألف١٫٠٦٢٪ إلى تغیر إیجابي/سلبي في احتیاطي القیمة العادلة في حقوق الملكیة بقیمة ٥-العادلة لھذه السندات بنسبة +/

م).درھألف٢٫٢٥٦: ٢٠٢٠(

إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة 
مستوى العالم الستبدال أو إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین  یجري إعادة التشكیل األساسیة للمعاییر الرئیسیة ألسعار الفائدة على

یتعرض البنك ألسعار الفائدة  لبنوك").البنوك بأسعار بدیلة خالیة من المخاطر (یشار إلیھا باسم "إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین ا 
المبادرة على مستوى السوق. قام البنك بإنشاء  بین البنوك على أدواتھ المالیة التي سیتم استبدالھا أو إعادة تشكیلھا كجزء من ھذه

ة بین البنوك") إلدارة أسعار الفائدمجموعة عملانتقال متعددة الوظائف ألسعار الفائدة بین البنوك (یشار إلیھا بـ "مجموعة عمل
انتقالھ إلى معدل فائدة بدیل خاٍل من المخاطر. 

ألسعار الفائدة السائدة بین البنوك، وإعداد نظم تقنیة المعلومات لدیھا بحیث یستمر البنك بالمحافظة على زخمھ في تتبع تعرضھ  
تستوعب األسعار الخالیة من المخاطر الواردة، وتعدیل العقود / الملحقات وإحاطة الجھات التنظیمیة والعمالء بالتقدم المحرز.  

أسعار الفائدة السائدة مجموعة عملن المخاطر التي تعمل  فائدة السائدة بین البنوك تعریض البنك للعدید ممن شأن تعدیل أسعار ال
بین البنوك على إدارتھا ومراقبتھا عن كثب.

تشتمل ھذه المخاطر على سبیل المثال ال الحصر على ما یلي: 

لة في السوق بسبب التعدیالت الالزمة على العقود مخاطر السلوك الناشئة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقاب
الحالیة لتفعیل تعدیل أسعار الفائدة السائدة بین البنوك؛ 

 المخاطر المالیة التي یتعرض لھا البنك وعمالئھ بسبب تعطل األسواق في أعقاب تعدیل أسعار الفائدة السائدة بین البنوك
على نحو یسفر عن خسائر مالیة؛

  نقص المحتمل في معلومات السوق في حال انخفاض  التسعیر، بما في ذلك، مخاطر إعادة التسعیر الناتجة عن المخاطر
السیولة في حزمة أسعار الفائدة السائدة بین البنوك وأصبحت حزمة األسعار الخالیة من المخاطر غیر سائلة وغیر قابلة 

للرصد؛ 
لمدفوعات  وعملیات تقنیة المعلومات لدى البنك، وكذلك مخاطر تعطل امخاطر التشغیل الناتجة عن التغییرات في أنظمة

في حال عدم توفر أسعار الفائدة السائدة بین البنوك.

قام البنك بوضع إطار عمل منھجي لمراقبة التقدم المحرز في التحول من أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك إلى أسعار مرجعیة 
إلى السعر المرجعي البدیل طالما أن  ات والعقود بشكل منتظم. یعتبر البنك أن العقود لم تتحول  جدیدة من خالل مراجعة التعرض

الفائدة بموجب العقد مقومة بسعر مرجعي ال یزال خاضع لتعدیالت أسعار الفائدة السائدة بین البنوك، حتى لو تضمن العقد بند 
سائدة لدى البنوك.احتیاطي یتناول إیقاف التعامل الحالي بأسعار الفائدة ال
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إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

ر الفائدة (تتمة) مخاطر أسعا

في عالقات  المخاطر  إدارة  ألغراض  بھا  المحتفظ  المشتقات  تخصیص  یتم  المخاطر.  إدارة  ألغراض  بالمشتقات  البنك  یحتفظ 
أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك. تخضع  التحوط. إن لعقود مقایضة أسعار الفائدة لھا دفعات أو مقبوضات متغیرة مقومة بمختلف

المشتق والملحقات األدوات  بالبروتوكوالت  ویلتزم  والمشتقات  للمبادالت  الدولیة  الرابطة  عن  الصادرة  للتعریفات  البنك  لدى  ة 
ت.الرسمیة االحتیاطیة حسب أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك والصادرة عن الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقا 

یھ عالقات التحوط المتعلقة بالقیمة العادلة على عدم یقین من تعدیل أسعار  عالوة على ذلك، قام البنك بتقییم المدى الذي تنطوي ف
الفائدة السائدة لدى البنوك كما في تاریخ المیزانیة العمومیة. یستمر إدراج بنود التحوط وأدوات التحوط لدى البنك وفقا لألسعار  

أشھر بالدوالر األمریكي.  ٦لفائدة السائدة لدى بنوك لندن بقیمة  فائدة السائدة لدى البنوك، والتي تتمثل أساسا في أسعار ا المرجعیة لل
یتم عرض األسعار المرجعیة للفائدة السائدة لدى ھذه البنوك بشكل منتظم ویتم تبادل التدفقات النقدیة ألسعار الفائدة السائدة لدى  

لمقابلة كالمعتاد. البنوك مع األطراف ا

في قیمة ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠دة السائدة المخصصة في عالقات محاسبة التحوط كما في  یتمثل تعرض البنك لمخاطر أسعار الفائ
ملیون درھم. تھدف غالبیة ھذه التحوطات للمحافظة على االتساق مع ملف مخاطر أسعار الفائدة بشكل عام  ١٫٩٨٩اسمیة قدرھا  

وتحوط وتخصیص مخاطر معدل الفائدة. وإلدارة 

تحویل جزء كبیر من تعرضھ لمخاطر أسعار الفائدة السائدة بین البنوك إلى األسعار الخالیة من نجح البنك في تحقیق الجاھزیة ل
وك المخاطر، كما قامت بوضع خطط وعملیات وإجراءات تفصیلیة لدعم تحول التعرض لمخاطر أسعار الفائدة السائدة بین البن

ت الضروریة وبخطابات مراجعة األسعار وفقاً لألسعار الخالیة من قبل إیقافھا. یتواصل البنك بإبالغ العمالء المتأثرین بالمعلوما 
. ٢٠٢٢ینایر ١المخاطر الجدیدة اعتباًرا من 

التمویل اإلسالمي بمبلغ  إن تعرضات البنك ألسعار الفائدة بین البنوك على القروض والسلفیات ذات السعر المتغیر وتسھیالت  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١لدوالر األمریكي والیورو على التوالي كما في ألف درھم ل٨٣٫٠٩٨ألف درھم ومبلغ ٩٨٧٫٤٦٤

ومجدولة بمعدالت الفائدة بین البنوك لمدة   مشتقة بسعر متغیر  أشھر كما ھو موضح في الجدول أدناه  ٣لدى البنك مطلوبات 
وك إلى معدالت الفائدة الخالیة من أسعار الفائدة بین البن، والتي سوف تكون متأثرة بانتقال  ي والیوروومصنفة بالدوالر األمریك

: المخاطر

القیمة اإلسمیة (باأللف  
درھم)

متوسط فترة  
االستحقاق المتبقیة

(بالسنوات) 
مقایضات أسعار الفائدة :أشھر.٣سعر لیبور لمدة 

سنوات ٢٬٢٤٧٬٥٧٦١٫٤دوالر أمریكي -
سنوات ٤١٬٧٧٢٤٫١یورو-

──────────────
سنوات ٢٠٢١٢٬٢٨٩٬٣٤٨٤٫١دیسمبر ٣١اإلجمالي كما في 

══════════════

مخاطر العمالت 

األجنبیة. حدد مخاطر العمالت ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت  
خدام استراتیجیات التحوط لضمان بقاء المراكز  البنك سقوفا على المراكز من حیث العملة. وتتم مراقبة المراكز یومیا ویتم است

ضمن الحدود الموضوعة.

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

على موجوداتھ ومطلوباتھ  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١التي یواجھ البنك تعرضاً كبیرًا لمخاطرھا كما في  تشیر الجداول أدناه إلى العمالت
معقول مقابل الدرھم اإلماراتي، مع بقاء النقدیة وتدفقاتھ النقدیة المتوقعة. یحتسب التحلیل أثر حركة سعر العملة المحتمل بشكٍل  

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة الحساسة للتغیر في سعر  كافة المتغیرات األخرى ثابتة على بیان الدخل (بسبب  
لغ اإلیجابي  العملة) وحقوق الملكیة. یعكس المبلغ السلبي في الجدول صافي االنخفاض المحتمل في بیان الدخل بینما یعكس المب 

صافي الزیادة المحتملة.



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢١دیسمبر ٣١ل البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حو

)٧٩(
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٢٠٢١٢٠٢٠
─────────────────────────────────────────────────

التأثیر على الربح التغیر في سعر العملة التأثیر على الربح التغیر في سعر العملة 
السعر بالنسبة  ألف درھمالمئویة السعر بالنسبة العملة 

المئویة
ألف درھم 

)٢٧(١٠+١٠١٩+یورو
١٠٢+) ٢(١٠+جنیھ إسترلیني 

تركیز الموجودات والمطلوبات حسب العملة 

المجموعأخرى دوالر أمریكي درھم
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

اإلمارات النقد واألرصدة لدى مصرف  
العربیة المتحدة المركزي 

٢٬٠٠٩٬٥٦٥--٢٬٠٠٩٬٥٦٥

١٦١٬٨٤٧١٩٥٬٢١٢٢١٬٦٧٦٣٧٨٬٧٣٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
القروض والسلفیات ومستحقات التمویل  

اإلسالمي
٦٬٨٧٣٬٧٢٢١٬٢٤٩٬٨٨٢٨٩٬٧٤٦٨٬٢١٣٬٣٥٠

٥٤٣٣٬٤٨٥٬٨٤٤٤٣٬٨٣٠٣٬٥٣٠٬٢١٧االستثمارات واألدوات اإلسالمیة
٣٠٣٬٢٧١--٣٠٣٬٢٧١ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ

٧٠٣٬٦٤١٤٠٬٢٧٨٩٨٥٧٤٤٬٩٠٤موجودات أخرى
────────────────────────────

١٠٬٠٥٢٬٥٨٩٤٬٩٧١٬٢١٦١٥٦٬٢٣٧١٥٬١٨٠٬٠٤٢إجمالي الموجودات 
════════════════════════════

٢٬٤١٠٬٩٨٨-٥١٥٬٥٢٥١٬٨٩٥٬٤٦٣مبالغ مستحقة للبنوك 
٧٬٤٢٧٬٢٨٤١٬٢٤٨٬٨٠١١٬٧٣٠٬٣٤٠١٠٬٤٠٦٬٤٢٥ودائع العمالء وودائع إسالمیة للعمالء 

٧٠٢٬٤٧٥١٣٢٬٠٣٥١٦٬٢١٧٨٥٠٬٧٢٧مطلوبات أخرى 
────────────────────────────

٨٬٦٤٥٬٢٨٤٣٬٢٧٦٬٢٩٩١٬٧٤٦٬٥٥٧١٣٬٦٦٨٬١٤٠المطلوبات إجمالي 
════════════════════════════

٥٬٩٤٣١٬٥١١٬٨٩٢)  ٢٣٬٧٤٩(١٬٥٢٩٬٦٩٨صافي حقوق ملكیة المساھمین 
════════════════════════════

١١) ١٬٥٩٦٬٢٦٢(١٬٧١٨٬٦٦٦)١٢٢٬٣٩٣(صافي المركز المالي 
════════════════════════════

١٬٥٩٨٬٥٧٤٩٬٢١٥) ١٬٧٢١٬٥٦٩(١٣٢٬٢١٠خارج المركز المالي 
════════════════════════════
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(تتمة) مخاطر العمالت 

تركیز الموجودات والمطلوبات حسب العملة (تتمة) 

المجموعأخرى دوالر أمریكي درھم
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات 
١٬٤٠٦٬٣٢٢--١٬٤٠٦٬٣٢٢العربیة المتحدة المركزي 

١٣٬٤٩٢٢٣٩٬٧١٠٤٣٬٣٢٣٢٩٦٬٥٢٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
القروض والسلفیات ومستحقات التمویل  

٨٬١٥١٬٤٣٧٨٥٥٬٥٥٤٦٬٦٤٨٩٬٠١٣٬٦٣٩اإلسالمي
٥٤٢٣٬٢٣١٬٨١٧٤٩٬٣٦٧٣٬٢٨١٬٧٢٦االستثمارات واألدوات اإلسالمیة

٣٢٧٬٧٩٠--٣٢٧٬٧٩٠ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ
٤٨٤٬٣٨٢٣٧٬٩٤٦٨١٩٥٢٣٬١٤٧موجودات أخرى

────────────────────────────
١٠٬٣٨٣٬٩٦٥٤٬٣٦٥٬٠٢٧١٠٠٬١٥٧١٤٬٨٤٩٬١٤٩إجمالي الموجودات 

════════════════════════════

٦٤١٬٦٦٨٥٩١٬٧٨٨١٤١٬٢٣٣٬٤٧٠مبالغ مستحقة للبنوك 
٧٬٥٠٤٬٣٠٢١٬٦١٧٬١٣١٢٬١٢٥٬٤٠٢١١٬٢٤٦٬٨٣٥ء وودائع إسالمیة للعمالء ودائع العمال

----قروض متوسطة األجل
٦١٩٬٨٨٦٢٥٢٬١٢٩٤٢٬٢٨٦٩١٤٬٣٠١مطلوبات أخرى 

────────────────────────────
٨٬٧٦٥٬٨٥٦٢٬٤٦١٬٠٤٨٢٬١٦٧٬٧٠٢١٣٬٣٩٤٬٦٠٦إجمالي المطلوبات

════════════════════════════

٥٬٩٠٤١٬٤٥٤٬٥٤٦)٥٬١٢١(١٬٤٥٣٬٧٦٣صافي حقوق ملكیة المساھمین
════════════════════════════

)٣()٢٬٠٧٣٬٤٤٩(١٦٤٬٣٤٦١٬٩٠٩٬١٠٠صافي المركز المالي 
════════════════════════════

٢٬٠٧٠٬٣٨٠٣٬٦٨٨)١٬٩٠٣٬٤٦٣() ١٦٣٬٢٢٩(خارج المركز المالي 
════════════════════════════

مخاطر التشغیل 

الخسارة الناجمة عن تعطل النظام أو الخطأ البشري أو الغش واالحتیال أو األحداث الخارجیة. عندما  مخاطر التشغیل ھي مخاطر  
عة البنك أو أن یكون لھا تداعیات قانونیة تفشل الضوابط الرقابیة في أداء وظیفتھا، یمكن لمخاطر التشغیل أن تسبب ضررًا لسم

البنك القضاء على جمیع مخاطر التشغیل، ولكن قد یستطیع البنك إدارة ھذه  أو تنظیمیة أو أن تؤدي إلى خسارة مالیة. ال یتوقع  
بین الواجبات، المخاطر من خالل آلیات الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لھا. تشمل الضوابط الرقابیة الفصل الفّعال

بما في ذلك استعمال التدقیق الداخلي. وإجراءات منح حق الوصول والتفویض والتسویة، وآلیات تثقیف الموظفین وتقییمھم،
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الوضع االقتصادي الحالي
سـاهم  لذا  .٢٠٢١في سـنة  نشـطة االقتصـادیةما تسـبب في تعطيل األعمال واألبالتطور  ١٩-كوفيدالتداعيات االقتصـادیة ألزمة  اسـتمرت

ــادي للتخفيف من   أعلن  .لفيروس كورونــا تــأثيرأي  المنظمون والحكومــات في جميع أنحــاء العــالم في تــدابير التحفيز المــالي واالقتصـــــــــــــ
ــتهدف CBUAEالمصــــرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة (" م تحفيز رأس (ب) حز و") عن (أ) برنامج الدعم االقتصــــادي المســ

البنك في برنامج المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.شارك المال والسيولة.

ــيًا مع توجيهات مجلس المعایير المحاســــبية الدولية الصــــادرة في   ، قدم المصــــرف المركزي لدولة اإلمارات العربية ٢٠٢٠مارس ٢٧تماشــ
ینص على االعتبارات التالية أثناء قياس خسائر االئتمان المتوقعة:٢٠٢٠أبریل  ٢٢المتحدة توجيهًا مشتركًا في  

خـاطر  ال یعتبر تعليق الســـــــــــــــداد المؤقـت للمـدفوعـات، أو التنـازل عن انتهـاك العهـد في حـد ذاتـه محفزًا للزیـادات الجوهریـة في م)أ
االئتمان في البيئة الحالية،  

ناریو التي ســـيتم النظر فيها تدریجيًا، ال یتوقع المصـــرف المركزي ، وبغض النظر عن مدخالت الســـي١٩-كوفيدطوال فترة وباء )ب
لدولة اإلمارات العربية المتحدة أي إعادة معایرة للنماذج الكلية.

من ١٩بشــــــــــــــكل كبير بكوفيد  لدیهمأن تتأثر مخاطر االئتمان طویلة األجلیميز البنك بين الملتزمين الذین من غير المحتمل  )ج
ــكـل دائم.أولئـك الـذین قـد یتـأثر  یتم النظر في هـذه العوامـل لتحـدیـد مـا إذا كـانـت هنـاك حـالـة من الزیـادات الجوهریـة في  ون بشــــــــــــ

مخاطر االئتمان

خاطر االئتمانجوهریة في مالزیادة والعلى خسائر االئتمان المتوقعة١٩-أثر كوفيد

ــائر  ٩یتطلب إطار المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم   ــادیة الحالية  تقدیر الخســــــــــ االئتمانية المتوقعة بناًء على الظروف االقتصــــــــــ
ــادیة المتوقعة، یســـتخدم البنك مجموعة من الســـينا والمتوقعة. ریوهات  من أجل تقييم الخســـائر االئتمانية المتوقعة في ظل الظروف االقتصـ

ية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصـادیة  االقتصـادیة بدرجات متفاوتة، وبترجيحات مناسـبة، لضـمان أن تقدیرات الخسـائر االئتمان
ـــــــــمان مالءمة إطار المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم المحتملة. ـــــــــائر االئتمانية  ٩یتمتع البنك بحوكمة قویة لضــ وتقدیرات الخســ

المتوقعة الناتجة في جميع األوقات.

ــافة إلى تنبؤ ىراعَ یُ ،قياس الخســــائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلةعند  المعلومات المتعلقة باألحداث الماضــــية والظروف الحالية باإلضــ
ــادیةبا معقول  ــتقبلية والظروف االقتصـ ــببو . ، عند وجود دالئل على ذلكألحداث المسـ ــع النماذجعملية المالزمة لالقيود  بسـ واعتمادها  وضـ

ــابقةبشــــكل أســــاســــي  ــائر الســ ــنيف الخســــائر االئتمانية المتوقعة إلعمل البنك بتنفيذ إطارفقد التزم  ،على الخســ مدخالت الذاتعادة تصــ
مدخالت والنموذج  الدائًما  ترصــــــــدفي بعض الحاالت، قد ال ف. كافٍ تغطية الخســــــــائر الحالية والمســــــــتقبلية بشــــــــكلٍ بغرض ،فتراضــــــــيةاال

ذلك، یتم استخدام جنب حدوثولت.ات الماليةإعداد البيانعندالمدینساب الخسائر االئتمانية المتوقعة جميع خصائص  تح االمستخدم في  
العمالء.لمختلفالتعدیالت النوعية أو إعادة التصنيف لدعم تغطية الخسائر االئتمانية المتوقعة  

على المدخالت واالفتراضــات الخاصــة بقياس الخســائر االئتمانية المتوقعة للمعيار  ١٩-قام البنك بمراجعة التأثير المحتمل النتشــار كوفيد
متغيرًا، مما یجعل من الصـعب ١٩-بشـكل عام، ال یزال وضـع كوفيدفي ضـوء المعلومات المتوفرة.٩المالية رقم الدولي إلعداد التقاریر  

تأثير  للوباءبأن من المتوقع أن یكون على الرغم من ذلك، وإدراكاً عكس تأثيره بشــــــكل موثوق في تقدیرات الخســــــائر االئتمانية المتوقعة.
تصــاعدي ك معقول، فقد قام البنك بتقييم تأثير زیادة احتمالية الســيناریو المتشــائم وإزالة أي ســيناریو  االقتصــاد الكلي دون أي شــ على بيئة 

في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي:

االحتماالت المحددةاالحتماالت المحددة
١٩-بعد كوفید١٩-ما قبل كوفیدالسیناریو 

٪ ٤٠٪ ٧٢االساسي
٪ ٢٠٪ ١٤التصاعدي 

٪ ٤٠٪ ١٤التنازلي 
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(تتمة)جوهریة في مخاطر االئتمانالزیادة والعلى خسائر االئتمان المتوقعة١٩-أثر كوفيد

ة   الـی اریر الـم دولي للتـق ار اـل اً للمعـی ة  ٩وفـق ة  ١، یلزم ترحـیل القروض من المرحـل ادة  ذا، وفقط إذا،  إ٢إلى المرحـل اـنت تخضـــــع للزـی ـك
الجوھریة في مخاطر االئتمان منذ نشـــــأتھا. تحدث الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان عندما تكون ھناك زیادة جوھریة في مخاطر  

عتبار السـبب  التخلف عن السـداد. یواصـل البنك تقییم المقترضـین بحًثا عن مؤشـرات أخرى على عدم احتمالیة السـداد، مع األخذ في اال
ل. قام البنك  أو على المدى الطوی١٩-كامن وراء أي صــعوبة مالیة وما إذا كان من المحتمل أن یكون ســبباً مؤقًتا نتیجة لجائحة كوفیدال

نة  اـسي ٢٠٢٠بتقدیم دعم لعمالئھ المتأثرین من خالل برنامج تخفیف المدفوعات والذي بدأ في ـس عن طریق تأجیل الفائدة / المبلغ األـس
المستحق.

بر ھذه اإلعفاءات في الـسداد بمثابة دعم ـسیولة قـصیر األجل لمعالجة القـضایا المتعلقة بالتدفق النقدي للمقترض. یعتقد البنك أن إتاحة  تعت
ــیر  إعفاءات الدفع ال یؤدي تلقائًیا إلى زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان حیث إنھ من المتوقع أن یكون التأثیر على أعمال العمیل قصــ

بة لجمیع العمالء اآلخرین،  األجل. ب دة ومدى التأثیر المحتمل لجائحة كوفیدالبنك  واصـل  یالنـس على القطاع االقتصـادي  ١٩-النظر في ـش
والتوقعات المســتقبلیة، والتدفق النقدي والقوة المالیة، ومدى المرونة والتغییر في ملف المخاطر إلى جانب الســجالت الســابقة في تحدید 

مخاطر االئتمان.دة الجوھریة فيالزیا 

من خالل تأجیل  المركزي  مصـرف اإلمارات العربیة المتحدة  الذي أطلقھ  شـارك البنك في برنامج مخطط الدعم االقتصـادي المسـتھدف  
قسـاط  . یبلغ إجمالي األ١٩-لمتضـررین من جائحة كوفیدلاألفراد  خدمات  عمالء الخدمات المصـرفیة للشـركات والمسـتحقة من لدفعات  ا

برنامج تأجیل الدفعات الخاص بمخطط الدعم االقتصـادي  رسـمًیا قد انتھى  وألف درھم.  ٤٤٩٫١١٠المؤجلة من قبل البنك لعمالءه مبلغ  
ــتھدف اعتباًرا من  ــمبر ٣١المســ ــادي  جمیع العمالء من برنامج تأجیل الدفعات الخاص بمخ وتم حذف٢٠٢١دیســ طط الدعم االقتصــ

.التصنیفالتصنیفات العادیة للزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان وقواعد وعاد البنك إلى،المستھدف

معلومات النظرة المستقبلیة

االئتمان  قام البنك بتقییم مجموعة من ســـیناریوھات االقتصـــاد الكلي والترجیحات المرتبطة بھا، وتحلیل تأثیرھا على تقدیرات خســـائر  
) مع بقاء الترجیحات المرتبطة بھا ٤تخدام متغیرات االقتصــاد الكلي المحدثة (راجع إیضــاح  . وبناًء علیھ، تم اســ٢٠٢١المتوقعة لســنة  

. كـما طبق البـنك تـعدیالت الخســـــائر االئتـمانـیة المتوقـعة لعمالء التجزـئة اـلذین  ٢٠٢٠دون تغییر عن تـلك المســـــتـخدـمة في نـھاـیة ـعام  
ــتفیدون  ــتھدف بناًء یس ــتوى تدفقات الرواتب. یواصــل البنك تقییم من تأجیالت مخطط الدعم االقتصــادي المس على حالة التوظیف ومس

.١٩-التعرضات الجوھریة بشكٍل فردي بخصوص أي تحركات سلبیة نتیجًة لجائحة كوفید

لیة  الیقین المتأصل، وبالتالي قد تختلف النتائج الفعكما ھو الحال مع أي تنبؤات اقتصادیة، فإن التوقعات واحتماالت حدوثھا تخضع لعدم
بشكل كبیر عن تلك المتوقعة. تعتبر إعادة التصنیفات تقدیریة وسوف یستمر البنك في إعادة تقییم أثر ھذه التصنیفات بصفة منتظمة.

المبلغ المؤجل واألرصدة القائمة للعمالء في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

مویل ذو التكلفة الصــفریة الذي حصــل علیھ البنك وفقاً لمخطط ألف درھم من الت٤٤٩٫١١٠، قام البنك بســحب مبلغ  ٢٠٢٠خالل ســنة  
ــداد كامل المبلغ كما في   ــتھدف الذي أطلقھ المصــرف المركزي في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وقام بس ٣١الدعم االقتصــادي المس

قتصادي المستھدف.لم یكن ھناك تأجیالت قائمة تتعلق بمخطط الدعم اال،  ٢٠٢١دیسمبر ٣١. كما في ٢٠٢١دیسمبر 
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)٨٣(

موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار٢٨

ــتخدام (والمدرجة ضــمن "الموجودات األخرى" في اإلیضــاح رقم   ) ومطلوبات عقود ١٠فیما یلي المبالغ الدفتریة لموجودات حق االس
السنة:) والحركات خالل١٤"المطلوبات األخرى" في اإلیضاح رقم  اإلیجار (والمدرجة ضمن 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھمألف درھم

موجودات حق االستخدام
٩٫٨٣٨١٨٬٠٥٩ینایر١كما في 

)٣٬٦٩٩()٥٦(ناقصاً: التزام تقاعد بند الموجودات
)٤٬٥٢٢()٨٩٦٤٬(ناقصاً: رسوم االستھالك

٤٫٨٨٦٩٬٨٣٨دیسمبر٣١كما في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھمألف درھم

عقود اإلیجارمطلوبات 
٩٫٨٣٨١٨٬٢٤٧ینایر١كما في 

٢٤٣٣٢٦زائدًا: تراكم الفائدة
)٤٬٥٢٩()٤٬٣٣٦(ناقصاً: الدفعات

)٤٬٢٠٦(٤١٩/ (تقاعد)ناقصاً: زیادة بند المطلوبات في االلتزام

٦٫١٦٤٩٬٨٣٨دیسمبر٣١كما في 

اتتحليل القطاع-٢٩

: قطاعینإلى المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة، تم تنظیم أنشطة البنك في  ألغراض تقدیم التقاریر 

والحسابات الجاریة  یتولى بشكل رئیسي إدارة القروض والتسھیالت االئتمانیة األخرى والودائع  -الخدمات المصرفیة للشركات  
ًضا األسواق المالیة التي تشارك  یشمل ھذا القطاع أی للعمالء من الشركات والمؤسسات التجاریة.

إدارة عملیات  باإلضافة إلىالخزینة ،  والتجارة  ویةق المالاسواألتقدیم خدماتفي  رئیسيبشكل  
لبنك. الخاصة با التمویل 

لعمالء األفراد، وتقدیم قروض للمستھلكین، وتسھیالت السحب لودائع  الیتولى بشكل رئیسي إدارة  -الخدمات المصرفیة لألفراد
االموال، إضافة إلى الخدمات   تحویل  وتسھیالت  وتسھیالت بطاقات االئتمان،  المكشوف،  على 

؛المصرفیة اإلسالمیة

/ تضاف الفوائد في قطاعات تحمل على أساس تجاري بحت. وتجري المعامالت ما بین القطاعات وفقاً للمعدالت الحالیة في السوق  
تكلفة الھامشیة لألموال.األعمال على أساس نسبة إجمالیة ُتقارب ال
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)٨٤(

تحليل القطاعات (تتمة) -٢٩

:٢٠٢١دیسمبر ٣١فیما یلي معلومات القطاعات للسنة المنتھیة في  

الخدمات 
المصرفیة  
للشركات 

الخدمات 
المصرفیة  
المجموع لألفراد

ألف درھمألف درھمألف درھم

عد صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمیة ب
خصم التوزیعات إلى المودعین 

٢٠٢٫٨٧٢٧٤٫٩٣٩٢٧٧٫٨١١

١٥٤٫٠٧٠١٧٫٧٥٣١٧١٫٨٢٣دخل تشغیلي آخر 
)٢٤٣٫٧١٦()٦٢٫٣٩٧()١٨١٫٣١٩(مصاریف تشغیلیة

)١٣٥٫٧٢٧()٣٩٫٣٧٤()٩٦٫٣٥٣(انخفاض القیمةصافي خسائر 
─────────────────────

٧٠٫١٩١)٩٫٠٧٩(٧٩٫٢٧٠للسنة ئر)الخسااألرباح / (
══════════════════════

النفقات الرأسمالیة 
١١٫٣٤٣١٫٣٢٧١٢٫٦٧٠الممتلكات والمعدات -

══════════════════════

٢٠٢١دیسمبر ٣١
١٣٫٥٩٠٫٠٠٩١٫٥٩٠٫٠٣٣١٥٫١٨٠٫٠٤٢موجودات القطاع 

═════════════════════
١١٫٨٦٧٫٣٢١١٫٨٠٠٫٨٣٠١٣٫٦٦٨٫١٥١مطلوبات القطاع 

══════════════════════

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١فیما یلي معلومات القطاعات للسنة المنتھیة في  
الخدمات  
المصرفیة 
للشركات 

الخدمات  
المصرفیة 
المجموعلألفراد

ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمیة بعد
خصم التوزیعات إلى المودعین 

٢٠٨٬٥٩١٨٤٬٨١٨٢٩٣٬٤٠٩

١٠٣٬٣٤٧٦٬١٠٧١٠٩٬٤٥٤دخل تشغیلي آخر 
) ٢٦٢٬٠٣٥() ٧٠٬٠٧٩() ١٩١٬٩٥٦(مصاریف تشغیلیة

) ٨٠٨٬١٢٣() ١٠٥٬٦٦٣() ٧٠٢٬٤٦٠(صافي خسائر انخفاض القیمة
─────────────────────

) ٦٦٧٬٢٩٥() ٨٤٬٨١٧() ٥٨٢٬٤٧٨(الخسارة للسنة 
══════════════════════

النفقات الرأسمالیة 
٢٣٬٧٥٦٤٬٠٦٠٢٧٫٨١٦الممتلكات والمعدات -

══════════════════════

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
١٢٬٦٨١٬٨٤١٢٬١٦٧٬٣٠٨١٤٬٨٤٩٬١٤٩موجودات القطاع 

═════════════════════
١٠٬٧٥٣٬٩٠٥٢٬٦٤٠٬٧٠١١٣٬٣٩٤٬٦٠٦مطلوبات القطاع 

══════════════════════
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)٨٥(

(تتمة) تحلیل القطاعات ٢٩

التشغیلي وصافي  دخلیعمل البنك في منطقة جغرافیة واحدة فقط، وھي الشرق األوسط. وعلیھ، لم یتم تقدیم تحالیل جغرافیة لل
األرباح وصافي الموجودات. 

القیم العادلة لألدوات المالیة ٣٠

قیاس القیمة العادلة لقیمة العادلة وتسلسل مستویات تحدید ا

یستخدم البنك التسلسل التالي لتحدید وبیان القیمة العادلة لألدوات المالیة عن طریق أسالیب التقییم: 

األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.المستوى األول:

التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة جدیرة بالمالحظة، المدخالتلثاني: أسالیب أخرى تكون فیھا جمیع المستوى ا
سواء بشكٍل مباشر أو غیر مباشر. 

الثالث فیھا  :المستوى  تستخدم  بیانات  مدخالتأسالیب  على  تستند  وال  المسجلة  العادلة  القیمة  على  جوھري  تأثیر  جدیرة  لھا 
مالحظة في السوق.بال
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)٨٦(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٣٠

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

المستوى  
األول 

المستوى  
اني الث

المستوى  
الثالث 

المجموع 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠٢١دیسمبر ٣١

الموجودات المالیة 
أدوات مالیة مشتقة 

٥٫٤٥٤-٥٫٤٥٤-مقایضات أسعار الفائدة 
١٠٫٦٠٠-١٠٫٦٠٠-عقود آجلة 

----مقایضة العمالت
────────────────────────────

-١٦٫٠٥٤-١٦٫٠٥٤
════════════════════════════

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
الخسارة 

استثمارات مدرجة 
١٫٦٨٣٫٦٤١--١٫٦٨٣٫٦٤١سندات دین حكومیة 
١٫٧٣٦٫٩٤٧--١٫٧٣٦٫٩٤٧سندات دین أخرى 

١٥٣--١٥٣حقوق ملكیة
یر مدرجة استثمارات غ
٥٤٣٥٤٣--حقوق ملكیة

────────────────────────────
٥٤٣٣٫٤٢١٫٢٨٤-٣٫٤٢٠٫٧٤١
════════════════════════════

المطلوبات المالیة 
أدوات مالیة مشتقة 

١١٤٫٩٥٤-١١٤٫٩٥٤-مقایضات أسعار الفائدة 
١٫٧١٠-١٫٧١٠-آجلة عقود 

----خیارات العمالت
────────────────────────────

-١١٦٫٦٦٤-١١٦٫٦٦٤
════════════════════════════
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)٨٧(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٣٠
) تتمة األدوات والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة ( 

توى المسالمستوى الثاني المستوى األول
الثالث

المجموع

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

الموجودات المالیة 
أدوات مالیة مشتقة 

٤٫٣٦٨-٤٫٣٦٨-مقایضات أسعار الفائدة 
٣٫٦٨٧-٣٫٦٨٧-عقود آجلة 

----مقایضة العمالت
────────────────────────────

-٨٫٠٥٥-٨٫٠٥٥
════════════════════════════

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
الخسارة 

استثمارات مدرجة 
١٫٣٩١٫١٣٧--١٫٣٩١٫١٣٧سندات دین حكومیة 
١٫٨٨٩٫٩٥٤--١٫٨٨٩٫٩٥٤سندات دین أخرى 

٩٢--٩٢ملكیةحقوق 
استثمارات غیر مدرجة 

٥٤٣٥٤٣--حقوق ملكیة
────────────────────────────
٥٤٣٣٫٢٨١٫٧٢٦-٣٫٢٨١٫١٨٣
════════════════════════════

المطلوبات المالیة 
أدوات مالیة مشتقة 

٢٣٠٫٥٥٤-٢٣٠٫٥٥٤-مقایضات أسعار الفائدة 
٣٣-٣٣-عقود آجلة 

----خیارات العمالت
────────────────────────────

-٢٣٠٫٥٨٧-٢٣٠٫٥٨٧
════════════════════════════
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)٨٨(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٣٠
(تتمة) األدوات والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 

ة والموجودات المدرجة بالقیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم، ویشمل ذلك مبین أدناه طرق تحدید القیمة العادلة لألدوات المالی
االفتراضات المقدرة من قبل البنك التي یمكن أن یستخدمھا أي مشارك في السوق عند تقییم األدوات.

المشتقات ١-٣٠
في السوق بشكل رئیسي من عقود مقایضة  ات المقاسة باستخدام أسلوب تقییم إلى جانب المعطیات الملحوظةتتكون منتجات المشتق

نماذج األسعار   أسعار الفائدة وعقود خیارات العمالت وعقود الصرف األجنبي اآلجلة. وتتضمن أكثر أسالیب التقییم استخداماً 
لمقابلة وعقود لنماذج معطیات مختلفة من بینھا الجدارة االئتمانیة لألطراف ا اآلجلة والمقایضة باستخدام حسابات القیمة. تتضمن ا 

الصرف األجنبي الفوریة واآلجلة ومنحنیات أسعار الفائدة. 

استثمارات مالیة ٢-٣٠
مدرجة. یتم تقییم ھذه تتكون االستثمارات المالیة المقیمة باستخدام أسلوب التقییم أو نماذج األسعار بشكل رئیسي من أسھم غیر  

لسوق القابلة للمالحظة فقط وفي أوقات أخرى تستخدم البیانات الملحوظة وغیر  الموجودات باستخدام نماذج تتضمن أحیاناً بیانات ا
ھا  الملحوظة. المدخالت غیر القابلة للمالحظة للنماذج تتضمن االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فی

فیة التي تعمل فیھا الشركة المستثمر فیھا. ومخاطرھا واالفتراضات االقتصادیة بشأن قطاع األعمال والمناطق الجغرا

الحركة في األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة ضمن المستوى الثالث ٣-٣٠

ال شيء).: ٢٠٢٠لم یكن ھنالك حركات أخرى بین مستویات األدوات المالیة خالل السنة (

لمدرجة في الربح أو الخسارة للسنة: األرباح أو الخسائر لألدوات المالیة من المستوى الثالث ا٤-٣٠

: ال شيء درھم). ٢٠٢٠لم یتم إدراج أرباح أو خسائر لألدوات المالیة من المستوى الثالث في الربح أو الخسارة للسنة (

فتراضات  مالیة من المستوى الثالث التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة للتغیرات في االالتأثیر على القیمة العادلة لألدوات ال٥-٣٠
الرئیسیة 

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

العادلة األدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة ٦-٣٠

بالقیمة العادلة على النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة تشتمل القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة 
المركزي والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى والقروض والسلفیات والموجودات األخرى (باستثناء الموجودات المشتقة) والمبالغ 

ا ضمن المستوى الثاني على  ودائع العمالء والمطلوبات األخرى (باستثناء المطلوبات المشتقة) التي یتم تصنیفھالمستحقة للبنوك و
أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة في السوق. إن القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة ال تختلف جوھریًا  

عن قیمھا الدفتریة.
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)٨٩(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٣٠

لة (تتمة) األدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العاد٦-٣٠

ت  فیما یلي المنھجیة واالفتراضات المستخدمة لتحدید القیم العادلة لتلك األدوات المالیة التي لم یتم تسجیلھا بالقیمة العادلة للبیانا 
المالیة: 

الموجودات التي تقارب قیمتھا العادلة قیمتھا الدفتریة ١-٦-٣٠

ات االستحقاق قصیرة األجل (أقل من ثالثة أشھر)، فمن المفترض أن قیمھا فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات المالیة ذات فتر 
التوفیر التي لیس لھا تواریخ  الدفتریة تقارب قیمھا العادلة. یتم كذلك تطبیق ھذا االفتراض على الودائع تحت الطلب وحسابات  

استحقاق محددة. 

دوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأةاأل٢-٦-٣٠

ال –٢٠٢٠(ألف درھم١١١٫١٧٦مبلغ ٢٠٢١دیسمبر ٣١یمة العادلة ألدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  بلغت الق
على  یندرج تحدید القیمة العادلة ألدوات الدین  ).شيء العادلة بناًء  القیمة  تحدید  حیث یتم  المستوى األول  المدرجة ضمن فئة 

مدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي المدخالت التي ھي عبارة عن األسعار ال
یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس.

كفایة رأس المال ٣١

یدیر البنك بشكل فعال ھیكل رأس المال لتغطیة المخاطر المتأصلة في العمل. وتتم مراقبة كفایة رأس مال البنك باستخدام، من  
والتي یتبناھا   بازل")  نسب   / ("قواعد  المصرفیة  للرقابة  بازل  لجنة  من قبل  الموضوعة  والنسب  أخرى، القواعد  مقاییس  بین 

في اإلشراف على البنك.المركزي مصرف اإلمارات العربیة المتحدة 

إدارة رأس المال 

التزام البنك بالم ضمان  خارجیة إن أھداف البنك الرئیسیة من إدارة رأس المال ھي  تطلبات الرأسمالیة المفروضة من جھات 
مین.ومحافظة البنك على تصنیف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالیة صحیة من أجل دعم أعمال البنك وزیادة حصص المساھ

مخاطر  یقوم البنك بإدارة قاعدة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة وسمات ال
التي تتعرض لھا أنشطتھ. ومن أجل المحافظة على قاعدة رأس المال أو تعدیلھا، فقد یقوم البنك بتعدیل قیمة دفعات توزیعات 

لمساھمین أو إعادة رأس المال إلیھم أو إصدار أسھم جدیدة. لم تطرأ أي تغییرات على األھداف والسیاسات األرباح الموزعة على ا
السابقة.والعملیات عن السنوات

، فإن الحد األدنى المطلوب لرأس المال بما في  ٣وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي الواردة في بازل  
كانت كما یلي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة ل رأس المال ذلك ھامش حمایة 

٢٠٢١٢٠٢٠
معدل بموجب 
مخطط الدعم 
االقتصادي  
المستھدف 

معدل بموجب  لي األص
مخطط الدعم  
االقتصادي  
المستھدف

األصلي 

بند رأس المال 
الحد األدنى لنسبة الشق األول من حقوق 

المساھمین العادیة 
٧ ٪

٧ ٪
٧ ٪

٧ ٪
٪ ٨٫٥٪ ٨٫٥٪ ٨٫٥٪ ٨٫٥الحد األدنى لنسبة الشق األول من رأس المال 

٪ ١٠٫٥٪ ٥١٠٫٪ ١٠٫٥٪ ١٠٫٥الحد األدنى لنسبة كفایة رأس المال 
٪ ٢٫٥٪ ١٫٠٪ ٢٫٥٪ ١٫٠احتیاطي رأس المال التحوطي 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
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)٩٠(

) تتمة( كفایة رأس المال٣١

إدارة رأس المال (تتمة) ١-٣١

في إـطار برـنامج اـلدعم  ـلدوـلة اإلـمارات العربـیة المتـحدة  كجزء من حزـمة تحفیز رأس الـمال التي یـقدمـھا المصـــــرف المركزي  
تھدف، ُیـسمح للبنو تفادة من احتیاطي رأس المال  االقتصـادي المـس بة التحوطي  ك باالـس ٪ اعتباًرا من ٦٠٪ وبحد أقصـى  ٢٫٥بنـس

تھالك الكامل  عند اال.٢٠٢٢یونیو  ٣٠حتى  ٢٠٢١مارس  ١٥ بة لتخفیفـس رأس المال ھذا، ینخفض الحد األدنى لمتطلبات نـس
یواصــل لتقاریر التي تكون ضــمن المدة المحددة.٪ المطبقة ســابًقا) ولفترات إعداد ا١٣٫٠٪ (مقابل ١١٫٥كفایة رأس المال إلى  

دوـلة اإلـمارات العربـیة المتـحدة  ـلالمركزي  البـنك التزاـمھ بمتطلـبات الـحد األدنى المـعدل لرأس الـمال وفقـًا لتوجیـھات المصـــــرف
.٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في  

الموضوعة للقطاع ٣وبازل ٢المال طبقًا التفاقیة بازل  فیما یلي حسابات نسبة المخاطر للموجودات، وفقاً إلرشادات كفایة رأس
المصرفي العالمي: 

ھیكل رأس المال 

تفاصیل الموارد الرأسمالیة النظامیة لدى البنك:یوضح الجدول التالي 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

الشق األول من رأس المال 
٢٬٠٦٢٬٥٥٠٢٬٠٦٢٬٥٥٠رأس المال 
٣٥٬٩٤٣٢٨٬٩٢٤ي القانوني االحتیاط

-٧٬٠١٩احتیاطي خاص 
٩٬٣١١٩٬٣١١احتیاطي عام 

األوراق المالیة االستثماریة بالقیمة العادلة من احتیاطیات القیمة العادلة على 
خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٣٬٤٤٥٩٬٢٢٤

(٦٦٧٬٢٥٧) (٦١٠٬٥٨٧)خسائر متراكمة
توقعة ضمن برنامج نظام الدعم االقتصادي إعادة إضافة خسارة االئتمان الم

المستھدف
-٧٣٬٦٣٩

(٤٥٬٤٩٦) -الخصم التنظیمي للمبالغ التي تتجاوز الحد األقصى للتعرضات الكبیرة 
──────────────

١٬٥٠٧٬٦٨١١٬٤٧٠٬٨٩٥إجمالي الشق األول 
──────────────

الشق الثاني من رأس المال 

١٣٦٬٥٥٨١٣٣٬٦٤٩مخصص عام مؤھل
──────────────

١٣٦٬٥٥٨١٣٣٬٦٤٩إجمالي الشق الثاني 
──────────────

١٬٦٤٤٬٢٣٩١٬٦٠٤٬٥٤٤إجمالي رأس المال النظامي 
══════════════

مخاطر التعرضات المرجحة 
١٠٬٩٢٤٬٦٠٠١٠٬٦٩١٬٩٤٥مخاطر االئتمان 

٩٩٦٬٩٥١١٬٠٥٥٬٥٧١السوقمخاطر
٢٬٨٣٥١٬٢٩٥التشغیل مخاطر 

──────────────
١١٬٩٢٤٬٣٨٦١١٬٧٤٨٬٨١١مخاطر التعرضات المرجحة إجمالي 

══════════════
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كفایة رأس المال (تتمة) ٣١

ھیكل رأس المال (تتمة) 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم

مال الثاني من رأس الاألول والشق / الشق األول لألسھم العادیة
١٬٥٠٧٬٦٨١١٬٤٧٠٬٨٩٥من رأس المالاألول الشق / الشق األول لألسھم العادیة
١٣٦٬٥٥٨١٣٣٬٦٤٩الشق الثاني من رأس المال 

──────────────
١٬٦٤٤٬٢٣٩١٬٦٠٤٬٥٤٤إجمالي قاعدة رأس المال 

══════════════

: ٣بازل -ة رأس المال فیما یلي نسبة كفایة رأس المال وفقاً لنظام معیار كفای

٢٠٢١٢٠٢٠المال نسبة رأس  
 %%

١٣٫٧٪ ١٣٫٨٪نسبة كفایة رأس المال إجمالي 
١٢٫٦٪ ١٢٫٦٪رأس المال الشق األول من حقوق المساھمین العادیة نسبة 

١٢٫٦٪ ١٢٫٦٪نسبة الشق األول من رأس المال 

جتماعیة االمساھمات ال٣٢

درھم  ألف٢٦٤مبلغ  خالل السنة  إلى مختلف المستفیدین  (بما في ذلك التبرعات واألعمال الخیریة)عیةبلغت المساھمات االجتما 
).درھمألف ٧٥٥: ٢٠٢٠(

الزكاة ٣٣

وبالتالي، یكون توزیع الزكاة مسؤولیة مساھمي  إن النظام األساسي للبنك ال یشترط على البنك دفع الزكاة بالنیابة عن مساھمیھ. 
البنك. 

اإلجراءات القانونیة ٣٤

المصرفي بسبب طبیعة العمل المنجز. یوجد لدى البنك ضوابط وسیاسات مناسبة  القطاعالمنازعات القضائیة ھي أمر شائع في  
بمجرد الحصول على االستشارات المھنیة وتقدیر مبلغ الخسارة بشكل معقول، یقوم البنك بإجراء   إلدارة المطالبات القانونیة. 

دًا إلى المعلومات المتاحة، من غیر المتوقع حساب أي آثار ضارة قد تطرأ على وضعھ المالي بسبب المطالبات. استنا تعدیالت ل
كما في   سلبي جوھري على المركز المالي للبنك من المطالبات القانونیة  ما تم  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١أن ینشأ أي تأثیر  بخالف 

خصصات إضافیة ألي مطالبات في ھذه البیانات المالیة. تخصیصھ بالفعل، وبالتالي ال یلزم تكوین أي م

أرقام المقارنة ٣٥

تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة، حیثما أمكن، حتى تتوافق مع العرض المتبع والسیاسات المحاسبیة المتبعة في ھذه البیانات  
المالیة. 


