
ش.م.ع البنك العربي المتحد 
البیانات المالیة 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١



البنك العربي المتحد ش.م.ع 

البیانات المالیة 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

الصفحات 

٨-٢تقریر مدقق الحسابات المستقل 

٩بیان المركز المالي 

١٠بیان الدخل 

١١بیان الدخل الشامل 

١٢بیان التدفقات النقدیة  

١٣بیان التغیرات في حقوق الملكیة 

٩٣–١٤إیضاحات حول البیانات المالیة 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

+ ٩٧١ ٦ ٥٧٤ ١٤٩١هاتف: 
+ ٩٧١ ٤ ٣٣٢ ٤٠٠٤فاكس: 

dubai@ae.ey.com
ey.com

٢٨٤٥ رقم مهنية  رخصة

ارنست ويونغ (فرع الشارقة) 
 ١٣٥٠ص. ب: 

١٤٠٢مكتب رقم  -  ١٤الطابق  - برج سي جيت 
الشارقة إمارة   -  شارع االتحاد 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 

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

تقریر حول تدقيق البيانات المالية 

الرأي 

شـركة مسـاهمة عامة ("البنك") والتي تتألف من بيان المركز المالي كما في  –لقد دققنا البيانات المالية للبنك العربي المتحد  
، والبيانات للدخل والدخل الشــامل والتدفقات النقدیة والتغيرات في حقوق الملكية للســنة المنتهية في ذلك ٢٠٢٢دیســمبر  ٣١

انات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.التاریخ واإلیضاحات حول البي

ــورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي للبنك كما في    ٣١في رأینا إن البيانات المالية المرفقة تعبر بصــــــ
ـــــــمبر  ـــــــنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر  ٢٠٢٢دیســ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدیة للســ

المالية.

إبداء الرأي أساس 

ــؤولية مدققي  ــؤولياتنا بموجب تلك المعایير تم توضــــــيحها في فقرة "مســــ لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــ
الحســـــــابات عن تدقيق البيانات المالية" من هذا التقریر. نحن مســـــــتقلون عن البنك وفقًا لقواعد الســـــــلوك المهني للمحاســـــــبين  

ة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاســــبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالســــتقاللية) إلى جانب القانونيين الصــــادر 
ــتوفيـنا جميع   ــلـة بتـدقيقـنا للبـيانـات المـاليـة في دوـلة اإلمـارات العربـية المتحـدة، وـقد اســــــــــــ متطلبـات أخالقيـات المهنـة ذات الصــــــــــــ

ات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعایير  مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلب
ــلنا عليها كافية ومناســـــبة لتوفر لنا األســـــاس إلبداء رأینا   األخالقية الدولية للمحاســـــبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصـــ

حول البيانات المالية.

أمور التدقيق الهامة 

ــنـة  إن أمور التـدقيق الهـامـة ه ي تلـك األمور التي، في رأینـا المهني، كـان لهـا أكثر أهميـة في تـدقيقنـا للبيـانـات المـاليـة للســــــــــــ
الحالية. وقد تم التعامل مع تلك األمور في ســــــياق تدقيقنا للبيانات المالية بشــــــكل إجمالي وعند تكوین رأینا حولها، وال نبدي 

ور الموضــــــحة أدناه، فإن وصــــــفنا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذا رأیًا منفصــــــًال حول هذه األمور. وبخصــــــوص كل أمر من األم
األمر موضح في هذا السياق.

قد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من تقریرنا، بما في ذلك  ل
إلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء  ما یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ ا

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



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) 

معالجة األمر من خالل عملية التدقيقكيف تمت أمر التدقيق الهام
القروض   على  المتوقعـــــة  االئتمـــــان  ــائر  خســـــــــــ (أ) 

والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي

.حول البيانات المالية ٧یرجى الرجوع إلى اإلیضاح  

تمثل مخصــــصــــات الخســــائر على القروض والســــلفيات  
ات والذمم المدینة عن التمویل اإلســــــالمي أفضــــــل تقدیر 

ــائر االئتمان   اإلدارة، في تاریخ الميزانية العمومية، لخســ
ــائر االئتمان المتوقعة حســــب   المتوقعة وفقًا لنماذج خســ
مــا هو منصــــــــــــــوص عليــه في المعيــار الــدولي إلعــداد 

األدوات المــاليــة ("المعيــار    -)  ٩التقــاریر المــاليــة رقم (
").٩الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

ــانـــت مخـــاطر   كـ مـــا إذا  بتقييم  ــدایـــة  تقوم اإلدارة في البـ
ـــــــــلفيات والذمم المدینة عن  االئتمان على القروض والســ
التمویل اإلســالمي إلى العمالء قد زادت بشــكٍل جوهري 
منــذ التثبيــت األولي، ثم تقوم بعــد ذلــك بتطبيق نموذج 
من ثالث مراحل لالنخفاض في القيمة لحسـاب خسـائر  

ة.االئتمان المتوقع

القروض   قيمة  في  لالنخفاض  اإلدارة  لتقييم  فهم  إلى  توصلنا 
ونموذج   اإلسالمي،  التمویل  عن  المدینة  والذمم  والسلفيات 
في   االنخفاض  مخصصات  وسياسة  للبنك  الداخلي  التصنيف 
نماذج خسائر االئتمان   تحدید  القيمة االئتمانية للبنك ومنهجية 

المتوقعة، والتي تتضمن: 

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

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

القروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل  
اإلسالمي.

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

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

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

صحة النموذج. وحدة مستقلة للتحقق من -
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كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام
القروض  (أ)   على  المتوقعـــــة  االئتمـــــان  ــائر  خســـــــــــ

والســـــــــلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلســـــــــالمي 
(تتمة)

ـــــــــاح     .حول البيانات المالية  ٧یرجى الرجوع إلى اإلیضــ
(تتمة)

ــتوى كبير من األحكام   ـــــــ قامت اإلدارة كذلك بتطبيق مســ
األزمـة في المجـاالت المـذكورة أعاله فيمـا یخص تحـدیـد 

على مخصــــــصــــــات خســــــائر االئتمان من   االقتصــــــادیة
:خالل مراعاة ما یلي

ذلــــك المتغيرات -١ معلومــــات تطلعيــــة، بمــــا في 
ــاد الكلي   المســـتخدمة في ســـيناریوهات االقتصـ

و الخاصة بها؛والترجيحات ذات العالقة 
.الضغوط في قطاعات محددة

ـــة للقروض  المتوقعـ ـــد خســـــــــــــــــائر االئتمــــان  ـــدیـ قمنــــا بتحـ
ــلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلســــــالمي على   والســــ
ـــــــــائر   أنها أحد أمور التدقيق الهامة حيث إن تحدید خســ
االئتمـان المتوقعـة یتضــــــــــــــمن إجراء أحكـام جوهریـة من 

القروض والســــلفيات والذمم جانب اإلدارة مثل تصــــنيف  
) أو ١المـدینـة عن التمویـل اإلســــــــــــــالمي إلى المراحـل (

ـــــــــــات المســـــــــــــتخدمة في نموذج ٣) أو (٢( )، واالفتراضــ
ــة   ــدیـ النقـ ــدفقـــات  المتوقعـــة مثـــل التـ ـــــــائر االئتمـــان  ـــــــ خســ
ــاد الكلي، إلخ، إلى   المســـتقبلية المتوقعة وعوامل االقتصـ

الية  جانب إعادة التصنيف لتعكس العوامل الخارجية الح 
إن هذه األحكام لها تأثير جوهري على   .أو المســـــــتقبلية

البيانـات الماليـة للبنك.

قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية: 

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

. ٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

بالنسبة لعينة من التعرضات، بما في ذلك تلك  -
 باألزمةالموجودة في القطاعات التي تأثرت 

، فقد قمنا بإجراءات لتقييم ما إذا كان قد االقتصادیة
تم تحدید الزیادات الجوهریة في مخاطر االئتمان 

بشكل صحيح 
كما قمنا بفحص وتقييم مدى معقولية اختيار اإلدارة  -

االقتصاد الكلي المستقبلية والسيناریوهات  لمتغيرات 
والترجيحات المخصصة لهذه السيناریوهات، بما في  

ذلك تقييم التغييرات التي تم إجراؤها على هذه 
المتغيرات والسيناریوهات والترجيحات.

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

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

االئتمانية المتوقعة. 

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

النموذج. 

كما قمنا بتقييم مدى مالءمة اإلفصــــــــــاحات في البيانات المالية  
مقابل متطلبات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية.
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(تتمة) تقریر حول تدقيق البيانات المالية 

المعلومات األخرى 

تتحمل اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي للبنك 
، بخالف البيانات المالية وتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. ٢٠٢٢لسنة 

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

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

التي یبدو أنها تتضمن أخطاًء جوهریة. أو

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات المالية 

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية واألحكام المعنية  
و من عقد التأسيس والنظام   في دولة اإلمارات العربية   ٢٠٢١) لسنة  ٣٢القانون االتحادي رقم (المرسوم باألساسي للبنك 

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

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

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

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



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

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

البيانات المالية (تتمة) تقریر حول تدقيق 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية  
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية، بشكل إجمالي، خالية من األخطاء الجوهریة، 

تقریر مدققي   أو خطأ، وإصدار  الحتيال  نتيجًة  كان ذلك  وإن سواًء  المالية.  البيانات  یتضمن رأینا حول  الذي  الحسابات 
التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير  

تنشأ األخطاء نتيجة الحت وقد  دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها.  الدولية سوف یكتشف  وتعتبر  التدقيق  أو خطأ،  يال 
جوهریة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي یتم  

اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية. 

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

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

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

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

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

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

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

التدقيق التي البيانات المالية أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة 
حصلنا عليها حتى تاریخ إصدار تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد  

تتسبب في توقف البنك عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة.

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

 المجموعة داخل التجاریة األنشطة أو للمنشآت المالية المعلومات بخصوص ومالئمة كافية تدقيق أدلة على الحصول•
  الموحدة المالية البيانات تدقيق عملية وتنفيذ توجيه عن المسؤولية نتحمل ونحن. المالية البيانات حول رأيٍ  إلبداء

. المالية البيانات حول رأینا  عن المسؤولية وحدنا  ونتحمل. عليها  واإلشراف للمجموعة



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

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

البيانات المالية (تتمة) تقریر حول تدقيق 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية (تتمة) 

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

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

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

أو اللوائ القانون  إذا كان  للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، نرى أنه یجب عدم بنا إال  تمنع اإلفصاح عن هذا األمر  ح 
فوائد  معقول  بشكل  بذلك  للقيام  السلبية  التداعيات  تتجاوز  أن  المتوقع  من  أنه  حيث  تقریرنا  في  األمر  هذا  اإلفصاح عن 

المصلحة العامة الناتجة 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 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى ما یلي:  ٢٠٢١) لسنة ٣٢القانون االتحادي رقم (ب المرسوم كما نشيروفقًا لمتطلبات

محاسبية منتظمة؛ یحتفظ البنك بسجالت )١

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

تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك  )٣
دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ في  ٢٠٢١) لسنة ٣٢القانون االتحادي رقم (المرسوم بو 

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

ضمن   ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١تم اإلفصاح عن االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية في )٥
حول البيانات المالية؛ ٨اإلیضاح 

المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛  ٢٣یبين إیضاح )٦

استنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن البنك قد خالف، خالل السنة )٧
) لسنة  ٣٢القانون االتحادي رقم (ب لمرسوما ، أي من األحكام المعنية من٢٠٢٢دیسمبر  ٣١المالية المنتهية في 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو عقد التأسيس والنظام األساسي له على وجه قد یكون له تأثير جوهري   ٢٠٢١
؛ و٢٠٢٢دیسمبر  ٣١على أنشطته أو مركزه المالي كما في  

المساهمات االجتماعية خالل السنة.  ٣١یبين إیضاح )٨

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

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
أنتوني اوسوليفان

شریك
٦٨٧رقم التسجيل: 

٢٠٢٣ فبرایر ١٤
لشارقة، اإلمارات العربية المتحدة ا





البنك العربي المتحد ش.م.ع 
بیان الدخل 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٨–٢تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  

)١٠(

دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

إیضاحات 
٢٠٢٢
ألف درھم

٢٠٢١
ألف درھم 

٥٢٢٫٦٦٧٤١٦٫٩٦٢دخل الفوائد والربح من األدوات اإلسالمیة
٦١٫٨١٧٦١٫١٥٣الدخل من الذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي 

──────────────
١٥٥٨٤٫٤٨٤٤٧٨٫١١٥إجمالي دخل الفوائد والدخل من منتجات التمویل اإلسالمي

) ١٥٢٫٤٥٦()٢١٦٫٢٣٢(مصاریف الفوائد 
) ٤٧٫٨٤٩()٤٦٫٦٨٥(المنتجات اإلسالمیة–التوزیعات على المودعین 

──────────────
) ٢٠٠٫٣٠٥()٢٦٢٫٩١٧(١٦إجمالي مصاریف الفوائد والتوزیعات على المودعین 

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمیة بعد تنزیل التوزیعات 
٣٢١٬٥٦٧٢٧٧٬٨١٠على المودعین 

١٧٤٧٬٠٧٧٤٧٬٠٦٣صافي دخل الرسوم والعموالت 
١٨١٩٬٣٢٨١٨٬٨٢٢دخل الصرف األجنبي 

١٩١١٢٬٨١٥١٠٥٬٩٣٨دخل تشغیلي آخر 
──────────────

٥٠٠٬٧٨٧٤٤٩٬٦٣٣مجموع الدخل التشغیلي 

) ١٤٠٬٥٥٢()١٤٦٬١٦٥(مصاریف منافع الموظفین 
) ٢٤٬٩٠١()٢٣٬٣٢٤(االستھالك

) ٧٨٬٢٦٢()٨٢٬٣١٥(٢٠مصاریف تشغیلیة أخرى
──────────────

) ٢٤٣٬٧١٥()٢٥١٬٨٠٤(مجموع المصاریف التشغیلیة 
──────────────

٢٤٨٬٩٨٣٢٠٥٬٩١٨األرباح قبل خسائر انخفاض القیمة 

) ١٣٥٬٧٢٧()٩٤٬٢٦٢(٢١صافي خسائر انخفاض القیمة
──────────────

١٥٤٫٧٢١٧٠٫١٩١صافي أرباح السنة 
══════════════

٢٢٠٫٠٨٠٫٠٣ربح السھم (األساسیة والمخفضة بالدرھم) 
════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
الشامل بیان الدخل 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٨–٢تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  

)١١(

دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

٢٠٢٢
ألف درھم

٢٠٢١
ألف درھم 

١٥٤٬٧٢١٧٠٬١٩١صافي أرباح / (خسائر) السنة 

الشامل األخرى بنود الدخل 

القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: 
) ٧٩٫٥٠٠()٣٢٤٫٥٠٦(صافي التغیرات في القیمة العادلة خالل السنة

٥٫٩٨٨٣٫٤٨٥صافي التغیر في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
١٥٧٫٢٤١٦٣٫١٧٣النقدیة تحوطات التدفقات بشأنُمعاد تصنیفھا إلى بیان الدخل 

────────────────
) ١٢٬٨٤٢()١٦١٬٢٧٧(بنود الخسائر الشاملة األخرى للسنة

────────────────
٥٧٫٣٤٩)٦٫٥٥٦(مجموع (الخسائر الشاملة) / الدخل الشامل للسنة 

════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
بیان التدفقات النقدیة 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٨–٢تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  

)١٢(

دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

إیضاحات 
٢٠٢٢
ألف درھم

٢٠٢١
ألف درھم 

األنشطة التشغیلیة 
٧٢١٬١٥٤٧٠٬١٩١السنة أرباح صافي 

التالیة:التعدیالت للبنود 
٣٢٤٬٢٣٢٤٬٩٠١االستھالك 

٢٬٥٨٩-٩خسارة من شطب ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ 
) ٢١٬٨٤٥(-ومبالغ محصلة من التأمین ممتلكات ومعدات أرباح من بیع 

) ٥٬٩٤٥() ٠١٨٬٤٨(١٠أرباح من بیع موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة الدین 
-٩٢٬٠٠٠انخفاض قیمة الممتلكات 

١٠٢٨٦٬٢١٠٬١٩١االنخفاض في قیمة موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة دین 
٢١٩٧٦٬٨٩١٢٥٬٥٣٦صافي خسائر انخفاض قیمة االئتمان 
٨٩٤٬٨١٤٬٠١١إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات 

) ٣٩٬٩٠٦(٢٢١وأدوات مالیة إسالمیة صافي ربح القیمة العادلة من استبعاد استثمارات 
────────────────

٤٠٤٬٢٣٣١٧٩٬٧٢٣األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 
────────────────

التشغیلیة: التغیرات في الموجودات والمطلوبات 
٩٧٩٬٤٩٧٦٥٥٬٦٠٨قروض وسلفیات 

١٧٩٬٩١٨٬٨٧٨أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تستحق بعد ثالثة أشھر 
٦٧٧٨٬١١٩١٠١٬٤٠٩ھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة 

) ٢٤٥٬٠٠٧() ٣٦٤٬١٤٥(١٠موجودات أخرى 
١٬٣٠٥٬٩٦٢) ٧١٬٧٩٤(مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر 

) ٨٤٠٬٤١٠() ٨٣٨٬١٬٨٣٧(١٢ودائع العمالء 
١٣٢١٤٦٤٬٦٤٬٣٨٢مطلوبات أخرى 

────────────────
٥٤٥١٬٢٤٠٬) ٤٤٢٬١٬١٣٠(األنشطة التشغیلیة من(المستخدم في) /صافي النقد 

────────────────
األنشطة االستثماریة 

) ٦٧١١٢٬() ٨٦٢١٢٬(٩شراء ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ 
٢٦٬٤٤١-واستبعاد العقارات والمعدات متحصالت من مطالبات التأمین 

) ٩٤٤١٬٣٣٦٬() ٩٣٤٬٨٦٠(شراء استثمارات 
٤٧٢٬٢٤٧٩٩٢٬٧٠٦متحصالت من استرداد / بیع استثمارات 

٥٢٥٬١٤٨١٤٬١٠٧متحصالت من بیع موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة الدین 
١٠٬٠٠٠-حركات أخرى بشأن تحویل من موجودات ثابتة إلى أعمال رأسمالیة قید التنفیذ 

────────────────
) ٣٠٦٬٣٦١() ٧٢٥٬٥٥١(األنشطة االستثمارّیة المستخدم في صافي النقد  

────────────────
األنشطة التمویلیة 
--األنشطة التمویلیة 

────────────────
--لمستخدم في الناتج من األنشطة التمویلیة اصافي النقد  

────────────────
٩٣٤٬١٨٤) ١٦٧٬١٬٦٨٢(صافي التغیر في النقدیة وشبھ النقدیة 

١٬٦٨٠٬٨٩١٧٤٦٬٧٠٧ینایر ١النقدیة وشبھ النقدیة في 
────────────────

١٬٦٨٠٬٨٩١) ١٬٢٧٦(دیسمبر 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

٩٤٩٬٩٢٤١٬٧٤٢٬٧٢٢نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
٣٠٢٬٨٣٧٢٥٨٬٩٥٧مبالغ مستحقة من البنوك 
) ٣٢٠٫٧٨٨() ١٬٢٥٤٫٠٣٧(مبالغ مستحقة إلى البنوك 

───────────────
)١٫٦٨٠٫٨٩١) ١٬٢٧٦

═══════════════



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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزءًا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٣٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
. ٨–٢تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحات  

)١٣(

رأس المال 
ألف درھم

خاص احتیاطي
ألف درھم

قانوني احتیاطي
ألف درھم

عام احتیاطي
ألف درھم

إعادة احتیاطي 
التقییم 
ألف درھم

التغیرات 
فيالمتراكمة

القیمة العادلة 
ألف درھم

خسائر متراكمة 
ألف درھم

المجموع 
ألف درھم

١٬٤٥٤٬٥٤٣) ٦٦٧٬٢٥٧(٢٨٬٩٢٤٩٬٣١١٥١٧٢٠٬٤٩٨-٢٠٢١٢٬٠٦٢٬٥٥٠ینایر ١الرصید في 
٧٠٬١٩١٧٠٬١٩١------صافي أرباح السنة

) ١٢٬٨٤٢(-) ١٢٬٨٤٢(-----الخسارة الشاملة للسنة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────

٧٠٬١٩١٥٧٬٣٤٩) ١٢٬٨٤٢(-----) للسنة الشاملة(الخسارة/الدخل الشاملمجموع 
الخسارة من بیع موجودات ثابتة محولة إلى أرباح  

غیر موزعة
----)٥١١-)٥١١-

-٦-)٦(----تحویل االستھالك عن األراضي والمباني 
-)٧٬٠١٩(----٧٬٠١٩-) ١٤تحویل إلى احتیاطي خاص (إیضاح 
-)٧٬٠١٩(---٧٬٠١٩--)١٤تحویل إلى احتیاطي قانوني (إیضاح 

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

١٥٤٬٧٢١١٥٤٬٧٢١------صافي أرباح السنة
)١٦١٬٢٧٧(-)١٦١٬٢٧٧(-----الخسارة الشاملة للسنة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────
)٦٬٥٥٦(١٥٤٬٧٢١)١٦١٬٢٧٧(-----مجموع الدخل الشامل / (الخسارة الشاملة) للسنة 

)٦٬٠٠٠()٦٬٠٠٠(------) ٢٣أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح 
-)١٥٬٤٧٢(----١٥٬٤٧٢-) ١٤تحویل إلى احتیاطي خاص (إیضاح 
-)١٥٬٤٧٢(---١٥٬٤٧٢--)١٤تحویل إلى احتیاطي قانوني (إیضاح 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────
١٬٤٩٩٬٣٣٦)٤٩٢٬٨١٠()١٥٣٬٦٢١(-٢٠٢٢٢٬٠٦٢٬٥٥٠٢٢٬٤٩١٥١٬٤١٥٩٬٣١١دیسمبر ٣١في 

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)١٤(

التأسیس واألنشطة ١

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

) ٨اھمة عامة وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (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. 

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

أساس اإلعداد٢

التوافق بیان 

للب المالیة  البیانات  إعداد  الدولیة یتم  المحاسبیة  المعاییر  مجلس  عن  الصادرة  المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولیة  للمعاییر  وفقاً  نك 
والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة ومتطلبات القوانین الساریة المفعول في دولة اإلمارات العربیة 

وفًقا لإلرشادات الصادرة عن المصرف  ٣الركیزة  ٣بازل  اتفاقیة  إفصاحات  بتقدیم  البنك  قام  إلى جانب ھذه البیانات المالیة،  .المتحدة
على نوع ومقدار اإلفصاحات  ٣الركیزة  ٣بازل  اتفاقیة  دولة اإلمارات العربیة المتحدة. لقد أثر تطبیق إرشادات  في  المركزي  

بازل  اتفاقیة ألرباح المعلنة أو المركز المالي للبنك. وفًقا لمتطلبات لھ أي تأثیر على الم یكن الواردة في ھذه البیانات المالیة، ولكن 
. ، قدم البنك معلومات مقارنة كاملة٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ١-٣

٢٠٢٢ینایر ١التي تبدأ في للبنكالمعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة ١-١-٣

التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود  - الممتلكات والمكائن والمعدات  .١
عقود اإلیجار-١٦

ــلة من بیع البنود  یحظر التعدیل على المنشــآت  الخصــم من تكالیف أي بند من بنود الممتلكات والمكائن والمعدات، أي مبالغ محص
كل المقصـود من قبل اإلدارة غیلھ بالـش نى تـش وبدًال .والتي تنتج في أثناء إیصـال بند الموجودات إلى موقعھ وحالتھ الالزمة حتى یتـس

بیع ھذه البنود، وتكالیف إنتاج ھذه البنود، ضمن األرباح أو الخسائر.من ذلك، تقوم المنشأة بتثبیت المبالغ المحصلة من 

ــتخدام في أو  وفقاً لألحكام االنتقالیة، یطبق المصــرف التعدیالت بأثر رجعي على بنود الممتلكات والمكائن والمعدات المتوفرة لالس
تاریخ التطبیق األولي).بعد بدایة أقرب فترة معروضة یقوم فیھا المصرف بتطبیق التعدیل ألول مرة (

ــة للمصرف نظرًا ألنھ لم تكن ھناك أي مبیعات لتلك البنود التي نتجت من توفر   ــات المالیـ لیس لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانـ
الممتلكات والمكائن والمعدات لالستخدام في أو بعد بدایة أقرب فترة معروضة.

بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات  ١٠الرسوم في اختبار نسبة  –األدوات المالية  -٩التقاریر المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد  .٢
المالية 

رًیا یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط بند المطلوبات المالية الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوه
تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المقبوضة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك وبات المالية األصلي.عن شروط بند المطل

البعض. بالنيابة عن بعضهما  أو المقرض  للمعيار  الرسوم المدفوعة أو المقبوضة من قبل إما المقترض  تعدیل مماثل مقترح  ال یوجد 
التثبيت والقياس: -األدوات المالية٣٩المحاسبي الدولي رقم 

لتقاریر  وفقًا لألحكام االنتقالية سيقوم البنك بتطبيق التعدیالت على المطلوبات المالية التي تم تعدیلها أو تغييرها في أو بعد بدایة فترة ا
تأثير على البيانـات الماليـة ليس لهذه التعدیالت أي  السنویة التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعدیل ألول مرة (في تاریخ التطبيق المبدئي).

للبنك نظرًا ألنه لم یكن هناك تعدیالت لألدوات المالية الخاصة بالبنك خالل الفترة.
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)١٥(

٢٠٢٢ینایر ١المعایير والتعدیالت والتفسيرات التي لم یسري مفعولها بعد للفترة المحاسبية للبنك والتي تبدأ في ٢-١-٣

٨التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –المحاسبية تعریف التقدیرات .١

، حيث قدم تعریًفا لـ "التقدیرات ٨، أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية تعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢١في فبرایر  
كما  يرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء.توضح التعدیالت التمييز بين التغيرات في التقدیرات المحاسبية والتغالمحاسبية".

أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لتقنيات القياس والمدخالت لتطویر التقدیرات المحاسبية. 

، وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية٢٠٢٣ینایر ١یسري مفعول التعدیالت للفترات المحاسبية السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ویسمح باالتباع المبكر ما دامت هذه الحقيقة قد تم اإلفصاح  والتغييرات في التقدیرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بدایة تلك الفترة.

من غير المتوقع أن یكون لهذه التعدیالت أي تأثير جوهري على البنك. عنها.

الخاص بالمعایير  ٢وبيان الممارسة رقم  ١محاسبي الدولي رقم  التعدیالت على المعيار ال-اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  .٢
الدولية إلعداد التقاریر المالية 

بشأن إصدار  ٢وبيان الممارسة  ١، أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية تعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٢١في فبرایر 
األحكام المتعلقة باألمور الجوهریة، حيث یقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق األحكام المتعلقة باألمور الجوهریة على  

تهدف التعدیالت إلى مساعدة المنشآت على تقدیم إفصاحات السياسة المحاسبية والتي تكون ذات فائدة  سة المحاسبية.إفصاحات السيا 
أكثر من خالل استبدال إلزام المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بالتزام اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الجوهریة" 

بيق المنشآت لمفهوم األمور الجوهریة عند اتخاذ قرارات بشأن اإلفصاح عن السياسة المحاسبية. وإضافة إرشادات حول كيفية تط 

، مع السماح بالتطبيق ٢٠٢٣ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ١یسري مفعول التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تقدم إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعریف األمور الجوهریة على معلومات ٢ة رقم  نظرًا ألن التعدیالت على بيان الممارسالمبكر.

السياسة المحاسبية، فإنه ال یلزم تحدید تاریخ سریان لهذه التعدیالت.

المعدلة في یقوم البنك حاليًا بإعادة النظر في اإلفصاح عن معلومات السياسة المحاسبية الخاصة به للتأكد من توافقها مع المتطلبات  
المستقبل. 

ات لیس ھناك معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو التفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیر
وكان یتوقع  ٢٠٢٢ینایر  ١في  المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي قد تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا على السنة المالیة للبنك التي بدأت

المالیة للبنك. البیاناتأن یكون لھا تأثیر جوھري على 

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 اإن البیانات المالیة معروضـــــة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة وھو عملة العرض للبنك والعملة 
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 وبند موجوداتعقد ینش ــأة أخرى. جمیع  بند مطلوباتمالي لمنش مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنش
والموجودات المســتحوذ علیھا من  الموجودات والمطلوبات في بیان المركز المالي ھي أدوات مالیة باســتثناء الممتلكات والمعدات

ــویات الدیون ــمالیة قید التنفیذ والمبالغ المدفوعة مقدماً ومخصــــص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین وحقوق  تســ واألعمال الرأســ
الملكیة للمساھمین.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة)٤-٣

(تتمة)التصنیف١-٤-٣

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

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

لمتطلبات تصنیف أدوات الدین وأدوات حقوق الملكیة.توضیحفیما یلي 

أدوات الدین 

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

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

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

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

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

.لفعلياةلفائدالمعدطریقةامباستخد 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 األخرىویقاس بالقیمة العادلة من خالل حصریة للمبالغ األصلیة والفوائد.
خالل   من  الدفتریة  القیمة  في  الحركات  تحویل  ویتم  الخسارة.  أو  الربح  خالل  من  العادلة  الشامل  بالقیمة  الدخل  بنود 

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

یعاد تصنیفھا من حقوق الملكیة إلى الربح بنود الدخل الشامل األخرىاألرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا في  
طریقة معدل الفائدة دخلو الخسارة. ویتم إدراج  أ ھذه الموجودات المالیة في "إیرادات الفوائد" باستخدام  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 األخرىمعاییر تسجیلھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل  

س بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءا من عالقة التحوط ضمن  الناتجة عن أداة الدین التي تقا 
حساب الربح أو الخسارة وتعرض في بیان الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فیھا. 

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

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

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

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

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

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

خالل السنة. 
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التصنیف (تتمة) ١-٤-٣

أدوات حقوق الملكیة

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

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

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

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

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

الربح أو الخسارة،  یتم قیاس الموجودات أو المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة زائدا، ألي بند غیر مبین بالقیمة العادلة من خالل
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 بند موجوداتتتمثل التكلفة المطفأة ألي 
، ناقصًا المسدد من المبلغ األصلي، زائدًا أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألي فرق  األوليالتثبیت  عند  

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

القیاس الالحق ٤-٤-٣

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

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

األرباح والخسائر من القیاس الالحق ٥-٤-٣

استثمارات الدین )أ(

خالل   األرباح والخسائر الناشئة عن التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من  الشامل یتم تسجیل  بنود الدخل 
الموجودات المالیة أو انخفاض  تثبیتالتوقف عن ، لحین  األخرىالدخل الشاملبنودمباشرة ضمن حقوق الملكیة من خالل األخرى 

سابقاً ضمن حقوق الملكیة في بیان الدخل. ویتم تسجیل التغیرات في  المثبتة األرباح أو الخسائر المتراكمة تثبیتقیمتھا، عندئذ یتم 
القیمة 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 

رادات أخرى عندما یتقرر الحق في استالم الدفعات.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
المطلوبات المالیة عند الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو 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 األالخاصة بالموجودات المحولة أو جزء منھا. في مثل ھذه الحاالت، ال یتم التوقف عن تثبیت الموجودات المحولة.  

الشراء. ھذه المعامالت اتفاقیات إعادة
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قیاس القیمة العادلة ٧-٤-٣

موجوداتالقیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ نظیر بیع   تحویل  بند  دفعھ نظیر  منتظمة بین  بند مطلوباتأو  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  في حال عدم وجود سعر معلن ف
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.یتضمن أسلوب التقییم المختار جمیع العوامل التي ی

یتمثل عادًة في سعر المعاملة، أي القیمة العادلة للمقابل الممنوح التثبیت األولي إن أفضل دلیل على القیمة العادلة لألداة المالیة عند 
تختلف عن سعر المعاملة ولم یتوفر دلیل موضوعي على القیمة التثبیت 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

قیا  س األداة المالیة بالقیمة العادلة، ویتم تعدیلھا التي ال تستخدم إال البیانات المستمدة من األسواق الجدیرة بالمالحظة، یتم مبدئیاً 
وسعر المعاملة. ویتم تسجیل الفرق الحقاً في الربح أو الخسارة على أساس  التثبیت األوليلتأجیل الفرق بین القیمة العادلة بتاریخ  

ات سوقیة جدیرة بالمالحظة أو بعد تاریخ  مالئم على مدى عمر األداة ولكن لیس بعد التاریخ الذي یكون فیھ التقییم مدعوماً كلیًة ببیان
إغالق المعاملة. 

"، یقیس البنك الموجودات والمطلوبات العرض" وسعر "العطاءإذا كان لبند موجودات أو بند مطلوبات تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر "
). العرضعر وسالعطاء 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  

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

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

قروض وسلفیات ٨-٤-٣

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

استثمارات ٩-٤-٣

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

 والتكلفة المطفأة، و بنود الدخل الشامل األخرى سندات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل
 بنود الدخل الشامل األخرىاستثمارات في األوراق المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل.

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

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

.جمع التدفقات النقدیة التعاقدیةاالحتفاظ لیتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ من خالل -
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. بالتكلفة المطفأةیتم إثبات أدوات الدین ھذه مبدئیاً بالقیمة العادلة باإلضافة إلى تكالیف المعاملة العائدة لھا مباشرة ویتم قیاسھا الحقاً  
. ٢-٤الموضح في اإلیضاح ویعتمد قیاس االنخفاض في قیمة االئتمان على نموذج خسارة االئتمان المتوقعة من ثالث مراحل 

بنود الدخل ، یتم تسجیل األرباح والخسائر في  بنود الدخل الشامل األخرىبالنسبة ألدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  
، والتي یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة على النحو ذاتھ ایرادات الفوائد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، باستثناء  الشامل األخرى
لمالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة: للموجودات ا

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

مبالغ مستحقة من بنوك ١٠-٤-٣

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

النقدیة وشبھ النقدیة ١١-٤-٣

وشبھ  تكون  ت إلیھالنقدیةالنقدیة  من النقد  ا المشار  النقدیة  التدفقات  بیان  لدى في في  المقیدة  غیر  الجاریة  والحسابات  الصندوق 
المصرف المركزي والودائع لدى المصرف المركزي التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل والمبالغ المستحقة  

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

ضمانات مالیة ١٢-٤-٣

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

قیاس  األولي یتم  مطلوبات  ،  أي  بند  لتسویة  المطلوبة  للمصاریف  أفضل تقدیر  أو  المطفأة  باألقساط  كفالة  كل  بموجب  بند البنك 
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 فتردخلإدراج األقساط المقبوضة في بیان الدخل ضمن "صافي  

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  الخیارات في صرف العمالت األجنبیة ومعدل الفائدة وأسواق رأس المال. یشیر سعر المعاملة المدرج في  

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

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

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  
. ٣٩المعیار المحاسبي الدولي رقم 
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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  أھداف واستراتیجیة إدارة المخاطر لتنفیذ التحوط إلى جانب الطریقة التي ستستخدم  

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  في مقاصة التغیرات التي تطرأ على القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المتحوط (أو البن

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

ا  إن التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة المحددة والمؤھلة كتحوط للقیمة العادلة التي یتضح أنھا عالیة الفعالیة فیم
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.

بیعھا أو إنھاؤھا أو اال عندما تنتھي أداة التحوط أو یتم  محاسبة التحوط  تنفیذ  مؤھلة لمحاسبة 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  

المتعلقة بمخاطر التحوط في بیان الدخل على مدار الفترة المتبقیة لالستحقاق. 

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 المحتفظ بھا للمتاجرة ویتم بیان أرباح وخسائر القیم

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ١٤-٤-٣

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

: ت األوليالتثبیمنذ 

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

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

غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة -المرحلة الثانیة: الخسارة االئتمانیة على مدى العمر )٢
منذ   مخاطر االئتمان  في  ھناك زیادة جوھریة  یكون  حیث  دون أن  األوليالتثبیت  بالنسبة للتعرضات االئتمانیة  ولكن 

جزء الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر.تثبیتتتعرض 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  
على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لتلك الموجودات. ویستخدم ھذا نفس المعاییر التي ینص علیھا المعیار المحاسبي 

تجاه المخصصات المحددة دون تغییر. وبالنسبة للموجودات المالیة التي تعرضت  ، وال تزال منھجیة البنك٣٩الدولي رقم  
الفوائد باستخدام دخلالخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ویتم احتساب  تثبیت  النخفاض في القیمة االئتمانیة، یتم  

 من إجمالي القیمة الدفتریة. طریقة معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة (صافیة من المخصصات) بدالً 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٢١(

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

األدوات المالیة (تتمة) ٤-٣

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

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

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

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

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة 

مستقبلي للخسارة االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة   بالتقییم على أساس  یقوم البنك 
وكذلك المتربطة بالتعرض الذي ینشأ من عقود الضمان المالي. یعترف البنك  بنود الدخل الشامل األخرىوالقیمة العادلة من خالل  
ه الخسائر في تاریخ كل تقریر. ویبین قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة:بمخصص 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

والظروف الحالیة والتوقعات لألحداث المستقبلیة والظروف االقتصادیة.

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  بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل :
؛ وعلى التواليبنود الدخل الشامل األخرىالقیمة الدفتریة للموجودات وتعدیالت على 

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

قروض معاد التفاوض بشأنھا ٥-٣

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

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

الشطب٦-٣

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

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

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

الشطب (تتمة) ٦-٣

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

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

المستحوذ علیھا مقابل تسویة الدیون الموجودات ٧-٣

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

المقایضة. یتم  تاریخ  مخصصلم  من  استھالك  مقابلتكوین  الموجودات  ھذه  أي  ھذه  تسجیل  تم  كما  بند  ضمن الموجودات. 
أخرى".موجودات"

إن أي تخفیض الحق للموجودات المستحوذ علیھا إلى القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع یتم تسجیلھ كخسارة انخفاض في القیمة  
الخسارة  حد  أي زیادة الحقة في القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع، إلى الحد الذي ال یتجاوز فیھ ذلك  وویتم إدراجھ في بیان الدخل.  

التنظیمیة  الشروطالبنك مع  الضمانات لدىاستبعادتتماشى سیاسة  وفي بیان الدخل.  یتم تثبیتھا فاض في القیمة،المتراكمة لالنخ
ذات الصلة للمناطق التي یعمل فیھا البنك. 

اإلیرادات تحقق٨-٣

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

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

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

أو مصاریف  دخلفائدة الفعلي األصلي وُیدرج التغیر في القیمة الدفتریة ضمن  وُتحتسب القیمة الدفتریة المعدلة على أساس معدل ال
بمؤشرات معدالت الفائدة الخالیة من المخاطر  المرتبطودخل / 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  
ل الفائدة على أساس القیمة اإلجمالیة، ال یتم رد حساب دخ االئتمان المعدل على التكلفة المطفأة لبند الموجودات.علىالفائدة الفعلي  

حتى في حال تحسن مستوى مخاطر االئتمان لبند الموجودات. 

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

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

استحقاق الدفعات.یتم تثبیت توزیعات األرباح عند  إن الدخل والمصاریف المتعلقة بالرسوم األخرى یتم تثبیتھا عند تحققھا أو تحملھا.
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ممتلكات ومعدات ٩-٣

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

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

سنة٢٥أكثر من مبانٍ 
سنوات٥أكثر من مركبات

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

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

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

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

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

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

مخصصات ١٠-٣

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

تعویضات.

مكافآت نھایة الخدمة للموظفین ١١-٣

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

االجتماعیة  في بیان المركز المالي. یدفع البنك مساھماتھ المتعلقة بالمواطنین اإلماراتیین بموجب قانون معاشات التقاعد والتأمینات 
لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وال یوجد أي التزام إضافي. 

العمالت األجنبیة ١٢-٣

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

یان الدخل الموحد.والخسائر الناتجة في ب

تقاریر القطاعات ١٣-٣

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

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ١٤-٣

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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المحاسبة بتاریخ التسویة والمتاجرة ١٥-٣

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

سوق.الموجودات المالیة التي تقتضي تسلیم الموجودات خالل إطار زمني تحدده عموماً القوانین أو القواعد المتعارف علیھا في ال

موجودات برسم األمانة ١٦-٣

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 ١٧-٣

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

ات بقیمتھا اإلجمالیة في بیان المركز  الوقت. وعموما ال ینطبق ذلك على اتفاقیات التسویة الرئیسیة حیث تدرج الموجودات والمطلوب
المالي. 

توزیعات أرباح األسھم العادیة ١٨-٣

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

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

أوراق القبول ١٩-٣

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

قبول حق تعاقدي مقابل بالتعویض من العمیل ویتم تسجیلھ ضمن الموجودات المالیة. 

منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة ٢٠-٣

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

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

المرابحة: 

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

مقابل ربح وتتم عادة على أساس سداد مؤجل.بند الموجوداتإلیھا ھامش الربح (الربح). وھي في الواقع بیع 

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

اإلجارة: 

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

ُتـحتسب اإلیرادات من تمویل اإلجارة على أساٍس متناسب زمنیاً على مدى فترة اإلیجار، باستخدام طریقة معدل الربح الفعلي. 
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(تتمة) منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة٢٠-٣

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

الطلب. یستند الحساب الجاري اإلسالمي المقدم للعمالء وفق الشروط المتفق علیھا مما یعني أن أصل القرض مستحق الدفع عند  
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: 
االستثمار (الوكیل) لعمیلھ (الموكل) إلیداع تتضمن الوكالة اتفاقیة مبنیة على مفھوم الوكالة باالستثمار یصبح بموجبھا البنك وكیل 

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

أخرى متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.

خسائر   یتم دفع اإلیرادات المحققة من ودائع وكالة للعمالء ویدرج البنك المصاریف المقابلة في بیان الدخل. یتحمل الوكیل أي 
حملھا الموكل.نتیجة لسوء التصرف أو اإلھمال أو مخالفة شروط وأحكام عقد الوكالة، وخالف ذلك یت

عقود اإلیجار ٢١-٣

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

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

بنك متأكدًا بشكل المتكبدة ومدفوعات عقد اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. إذا لم یكن ال
معقول من الحصول على ملكیة بند الموجودات المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة 
على أساس القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة لالستخدام ومدة عقد اإلیجار، أیھما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام  

قیمة. إلى انخفاض ال

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

ناقصاً أیة حوافز  سدادھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة جوھریة) 
إیجار مدینة ودفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. 
وتشمل دفعات اإلیجار أیضًا سعر الممارسة لخیار الشراء المؤكد بشكل معقول أن یمارسھ البنك ودفع غرامات إنھاء عقد اإلیجار، 
إذا كانت مدة اإلیجار تعكس أن البنك یمارس خیار اإلنھاء. یتم تثبیت دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل 

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

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

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

لشراء بند الموجودات األساسي. 

یمة عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة الق
یقوم البنك بتطبیق إعفاء تثبیت عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل الخاصة بأجھزة الصراف اآللي (أي  

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

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. 

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

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

اتفاقیات إعادة الشراء٢٢-٣

ال یتم استبعاد األوراق المالیة المباعة بموجب اتفاقیات إلعادة الشراء في تاریخ مستقبلي محدد من بیان المركز المالي، حیث یحتفظ  
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 ي ذلك الفوائد المستحقة إلعادتھ، بما ف 
والتي تعكس المادة االقتصادیة للمعاملة كقرض للبنك. یتم التعامل مع الفرق بین أسعار البیع وإعادة الشراء كمصروفات فائدة ویتم  

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

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

التقدیرات.

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

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

تصنیف الموجودات المالیة ١-٤

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

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ٢-٤

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

الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان 

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

كانت مخاطر إذا  ما  تحدید  في اعتباره المعلومات المعقولة عند  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 

داخلي وتصنیفات المخاطر الخارجیة والمعلومات التطلعیة لتقییم االنخفاض  أیضاً خبراتھ السابقة، ونظام تصنیف مخاطر االئتمان ال
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 

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

ات المتاحة عن المقترض.  یتم ربط كل تعرض بدرجة معینة من درجات مخاطر االئتمان عند التثبیت األولي على أساس المعلوم
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 
المعلومات التي یتم الحصول علیھا أثناء المراجعة -

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.

السندات المتداولة وأسعار مقایضة التعّثر االئتماني  -
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 
المرجعیة االئتمانیة  
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. 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٢٧(

(تتمة) األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة ٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

درجات مخاطر االئتمان (تتمة)

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

الوصف التصنیف درجات تصنیف مودیز م
١١

مرتفع
قوي

٢٢+
جید جداً  ٣٢

٤٢-
٥٣+

قیاسي 

جید  ٦٣
٧٣-
٨٤+

مالئم ٩٤
١٠٤-
١١٥+

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

المراقبة قائمة 
قائمة المراقبة 

قروض أخرى مذكورة بشكٍل ١٨٧
خاص  ١٩٧-

٢٠٨
متعثر

دون المستوى 
مشكوك فیھ٢١٩
خسارة ٢٢١٠

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

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

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

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

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

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

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

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

المراحل أھمیة معاییر تصنیف 

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

على تقییم الحركة في الجودة  ٩متوقعة على مدى العمر). یعتمد التصنیف ضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  االئتمانیة ال
االئتمانیة للقروض منذ التثبیت األولي. إن القروض المصنفة في المرحلة الثالثة ھي القروض التي یوجد أدلة موضوعیة على  

ینة لھا.االنخفاض في قیمتھا وتم تكوین مخصصات مع

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:

محفظة الخدمات المصرفیة للشركات والمؤسسات: 
تاریخ إعداد  یتم قیاس الزیاد كما في  مع مخاطر التعثر  بمقارنة مخاطر التعثر المقدرة عند المنح  ة الكبیرة في مخاطر االئتمان 

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

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

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

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

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

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

المعاییر النوعیة: 

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

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  ١لى المرحلة  إ٣یتم ترقیة التعرضات من المرحلة  ال
على المعاییر المذكورة أعاله. 
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األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) ٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

لدى البنك آلیة إشارة قویة لإلنذار المبكر لضمان  یوجدمخاطر ائتمانھ بشكل صحیح.المدینالبنك أن یعكس تصنیف مخاطر یضمن
ذلك عن طریق المراقبة عن كثب إلشارات التحذیر المبكرة األساسیة مثل ویتمإبراز التدھور في مخاطر االئتمان قبل حدوث التعثر.

الشیكات/الدفعاتالتجاوزات والمستحقات التي وردود فعل السوق الخارجیة والتقییمات االئتمانیة وانتھاكات تأخر سدادھا وتعثر 
حالة ما إذا أظھر أحد العمالء مؤشرات أولیة على وجود مشاكل مالیة، یتم وضعھ وفيالمالیة.القدراتالعھود/الشروط والضعف في  

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

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  
لبند الموجودات المالي ھذا وتشتمل على: 

تعریف التعثر 
واللوائح المرتبطة بھ الصادرة عن مصرف  ٢٠١٠لسنة ٢٨باعتبار بند الموجودات المالیة متعثرًا وفقاً للتعمیم رقم  یقوم البنك 

اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. 

مدتھا اثني  تعتبر األداة أنھا لم تعد في حالة تعثر (بمعنى أن التعثر قد زال) عندما لم تعد تلبي أي من معاییر التعثر لفترة متتالیة  
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  
كبیرة في مخاطر االئتمان منذ التثبیت األولي أو ما إذا اعتبر أحد الموجودات منخفض القیمة االئتمانیة. إن خسائر االئتمان المتوقعة 

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

  تقدیرات احتمالیة التعثر ھي تقدیرات في تاریخ معین یتم احتسابھا على أساس نماذج التصنیف اإلحصائیة، ویتم تقییمھا
لمختلف فئات األطراف المقابلة   مصممة وفقاً  أدوات تصنیف  ھذه النماذج اإلحصائیة إلى  باستخدام  والتعرضات. تستند 

البیانات المجمعة داخلیاً والتي تشتمل على عوامل كمیة ونوعیة. ویمكن أیضاً استخدام بیانات السوق عندما تكون متاحة  
التصنیف،  لمعرفة احتمالیة التعثر لألطراف المقابلة من الشركات الكبیرة. إذا انتقل الطرف المقابل أو التعرض بین فئات  

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

في حساب خسائر االئتمان المتوقعة


تلك ھي احتمالیة التعثر المقدرة التي تحدث خالل االثني عشر شھرًا التالیة ( أو –شھرًا ١٢احتماالت التعثر لمدة -
تخدامھا لحساب خسارة االئتمان المتوقعة لفترة شھرًا). ویتم اس١٢خالل العمر المتبقي لألداة المالیة إذا كان أقل من  

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

والمرحلة  ٢لتعرضات المرحلة  المالیة. ویتم استخدامھا لحساب خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي
٣.



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٠(

األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) 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
الحالي للطرف المقابل والتغییرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح بھ بموجب العقد بما في ذلك اإلطفاء. إن التعرض الناتج  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

في  فعلي عوامل االقتصاد الكلي، والذي یشمل على سبیل المثال ال الحصر، النمو السنوي ال٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
دمج  یزید  االقتصادیة.  الدورة  في  والمتوقعة  الحالیة  التوجھات  من  لكل  تقییماً  ویتطلب  النفط،  وأسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
المعلومات المستقبلیة مستوى الحكم حول كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل االقتصادیة الكلیة على الخسارة االئتمانیة المتوقعة. 

نھجیة واالفتراضات بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادیة المستقبلیة بشكل دوري.ویتم مراجعة الم

سنة   البنك  ٢٠٢٢في  قام  التعثبتعدیل  ،  بافتراض  إلى  العلى  ر  الخسارة  باإلضافة  تنظیمیة  لوائح  باتباع  المضمونة  غیر  محفظة 
المنجزة المستقلة  السنةالمراجعة  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). ٢٥(ضمن القروض والسلفیات) باإلضافة إلى اإلیضاح 

لبنك بدمج أحدث مدخالت االقتصاد الكلي المتاحة في نموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة لیعكس التغیر في توقعات االقتصاد  قام ا
من ھذه البیانات المالیة. ٢٦التفاصیل في اإلیضاح رقم توضیح كافة مع ، الكلي

البیانات الخاصة باألحداث الماضیة والظروف الحالیة وكذلك إن قیاسات خسائر االئتمان المتوقعة لكل مرحلة تأخذ في اعتبارھا  
و االقتصادیة.  والظروف  المستقبلیة  باألحداث  یتعلق  فیما  والمدعومة  المنطقیة  النمذجة  التوقعات  عملیة  في  متأصلة  قیود  ھناك 

سائر االئتمانیة المتوقعة مع مدخالت  واعتمادھا على الخسائر التاریخیة السابقة والتي تتطلب من البنك تنفیذ إطار إعادة تصنیف الخ 
في بعض الحاالت ، قد ال تلتقط المدخالت والنموذج المستخدم لحساب  جوھریة لتغطیة الخسائر الحالیة والمستقبلیة بشكل مالئم.

تعدیالت وصفیة الخسائر االئتمانیة المتوقعة دائًما جمیع خصائص الملتزم عند إعداد البیانات المالیة، ولتعكس ذلك، یتم استخدام
أو إعادة تصنیف لدعم تغطیة الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مستوى العمالء. 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣١(

األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) ٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تتمة) 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١و  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ة األكثر أھمیة كما في  تقدیرات خسارة االئتمان المتوقعإن االفتراضات المستخدمة ل

متغیرات  تم استخدامھا لجمیع المحافظ مع مراعاة والسیناریوھات التصاعدیة والتنازلیةسیناریو الحالة األساسي. إن موضح أدناه
األساسیة التالیة:االقتصاد الكلي

٣١كما في ليمتغیرات االقتصاد الك 
االحتماالت السیناریو ٢٠٢٢دیسمبر 

٢٠٢٣٢٠٢٤٢٠٢٥٢٠٢٦المحددة

االستھالك الخاص الفعلي (ملیار  
دوالر أمریكي)

٥٢١٫٢٨٥٣٨٫٣٨٥٥٠٫٦٤٥٦٧٫٣٨٪٤٠ياألساس
٥٣٢٫٧٠٥٦٤٫٩١٥٩٣٫٧٣٦١٦٫٨٧٪٢٠الصاعد 
٥١٢٫٩٨٥٠٨٫١٨٥٢٤٫٣٩٥٦٧٫٦٩٪٤٠الھابط 

الحكومي (ملیار دوالر اإلنفاق  
أمریكي)

٤٧١٫٠٩٥٢٨٫٠٨٥٧٨٫٩٠٦١٥٫٢٨٪٤٠ياألساس
٤٧١٫٣٨٥٣١٫٨٩٥٩١٫٣٢٦٣٥٫١٢٪٢٠الصاعد 
٤٧١٫١٢٥٢٤٫٠٣٥٥٨٫٥٥٥٧٤٫٠١٪٤٠الھابط 

صافي الصادرات الفعلیة (ملیار  
دوالر أمریكي)

٤٤٠٫٥٦٤٥٠٫٦٨٤٨٧٫٧٤٥١٢٫٦١٪٤٠ياألساس
٤٤٢٫٢٤٤٤٥٫٨٩٤٦٣٫٧٢٤٧٩٫٠٤٪٢٠الصاعد 
٤٢٥٫٤٠٤٠٥٫٧٠٤٢٨٫٥٣٤٤٨٫٠٦٪٤٠الھابط 

الدین الحكومي العام إلى الناتج  
المحلي اإلجمالي (ملیار دوالر) 

٢٧٫٢٦٢٥٫٣٦٢٦٫٣٨٢٧٫٧٩٪٤٠ياألساس
٢٥٫٦٠٢١٫٩٩٢٢٫٨٨٢٤٫٦٨٪٢٠الصاعد 
٣٠٫٢٠٣٥٫١١٣٨٫٨٩٤٠٫١٣٪٤٠الھابط 

االقتصادي المركب (وكیل المؤشر 
الناتج المحلي اإلجمالي) 

٢٫٩٦٠٫٦٧١٫٦٣٢٫١٨٪٤٠ياألساس
٣٫٦٢١٫٩٣١٫٧٩٢٫٢١٪٢٠الصاعد 
٣٫٢٤٢٫٤٥٣٫٧٤-٠٫٣٣-٪٤٠الھابط 

تعویضات الموظفین (ملیار دوالر  
أمریكي)

٣٩٥٫٤٦٤٢٦٫٤٠٤٤٥٫٤٢٤٥٦٫٧٩٪٤٠ياألساس
٤٠٥٫٠٢٤٥٦٫١٩٤٧٦٫٧٦٤٨٣٫٦٨٪٢٠الصاعد 
٣٨٦٫٤٥٣٩٨٫٩٧٤٠١٫٥١٤٠٦٫٥٠٪٤٠الھابط 

٦٫٠٢٥٫٢٥٤٫٤٢٤٫٠٠٪٤٠ياألساس) ٪(معدالت إیبور لسنة واحدة
٦٫٠٥٥٫٣٣٤٫٤٩٤٫٠٥٪٢٠الصاعد 
٥٫٣١٣٫٦٠٣٫٦١٣٫٩٦٪٤٠الھابط 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٢(

األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) ٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تتمة) 

٣١كما في متغیرات االقتصاد الكلي
االحتماالت السیناریو ٢٠٢١دیسمبر 

٢٠٢٢٢٠٢٣٢٠٢٤٢٠٢٥المحددة

(ملیار  فعلياالستھالك الخاص ال
دوالر أمریكي)

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٪٤٠الھابط 

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  
المحلي اإلجمالي (ملیار دوالر) 

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٪١٫٩١٪٢٠الصاعد 
٪٣٫٩٧٪٣٫٣٩٪١٫٤٨٪١٫٤٣-٪٤٠الھابط 
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األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) ٤

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تتمة) ٢-٤

قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة (تتمة) 

تحلیل الحساسیة 

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

وھي أعلى من الحد األدنى من الشروط ٢٨/٢٠١٠من الخسائر االئتمانیة المتوقعة طبًقا للتعمیم رقم ٣تم الوصول إلى المرحلة 
التنظیمیة، مع عدم وجود احتیاطي انخفاض القیمة.

العادلة لألدوات المالیة القیمة ٤-٤

تحویل بند مطلوبات ما  عند  بیع بند موجودات ما أو المدفوع مقابل إن القیمة العادلة لألدوات المالیة ھي السعر الذي سیتم قبضھ 
في معاملة منتظمة في السوق الرئیسي (أو السوق التي تحقق أعلى عائد) بتاریخ القیاس تحت ظروف السوق الحالیة (أي، سعر  
الخروج) بصرف النظر عما إذا كانت األسعار ملحوظة بشكٍل مباشر أو مقدرة باستخدام أسلوب تقییم آخر. عندما ال یمكن اشتقاق  
تحدیدھا   یتم  األسواق النشطة،  خالل  من  المالي  بیان المركز  في  المسجلة  المالیة  والمطلوبات  المالیة  للموجودات  العادلة  القیمة 

تنوعة تشمل استخدام نماذج تقییم. تؤخذ المدخالت لھذه النماذج من األسواق الممكن مالحظتھا حیثما أمكن باستخدام أسالیب تقییم م
ممكنا،   ذلك  یكون  ال  عندما  ولكن  إجراءذلك،  السیولة فیلزم  اعتبارات  والتقدیرات  األحكام  تشمل  العادلة.  القیمة  لتحدید  تقییم 

)، وتعدیالت قیمة التمویل واالرتباط والتقلب.خرىواألطراف األلدى البنكالئتمان (ومدخالت النماذج المتعلقة ببنود مثل مخاطر ا 

المخصصات والمطلوبات الطارئة األخرى ٤-٥

یعمل البنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة لدیھا، بطبیعتھا، درجة متزایدة من مخاطر التقاضي المالزمة لعملیاتھ. ونتیجة لذلك ، فإنھ 
العربیة   اإلمارات  من  كل  واإلجراءات التنظیمیة في  والتحقیقات  التحكیم  وقضایا  الدعاوى القضائیة  من  في العدید  طرفاً  یكون 

القضائیة األخرى ، والتي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك. المتحدة وفي الوالیات 

عندما یمكن للبنك قیاس التدفقات الخارجة للمزایا االقتصادیة بشكل موثوق فیما یتعلق بقضیة معینة ویعتبر ھذه التدفقات الخارجة  
دفق الخارج بعیدة أو محتملة لكن ال یمكن إجراء مرجحة، یقوم البنك بتسجیل مخصص مقابل ھذه القضیة. عندما تكون احتمالیة الت

تقدیر موثوق لھا، یتم اإلفصاح عن التزام طارئ. ومع ذلك ، عندما یرى البنك أن اإلفصاح عن ھذه التقدیرات على أساس كل  
یة. بالنظر إلى قضیة على حدة من شأنھ أن یضر بنتائجھا، فإن البنك ال یدرج إفصاحات مفصلة خاصة بكل قضیة في بیاناتھ المال 

درجة األھمیة وعدم الیقین في تحدید احتمالیة الخسائر ومقدارھا، یأخذ البنك في الحسبان عددًا من العوامل بما في ذلك المشورة 
القانونیة ومرحلة المسألة واألدلة السابقة من الحوادث المماثلة. ویلزم إجراء أحكام جوھریة الستنتاج ھذه التقدیرات.  

تحدید فترة اإلیجار لعقود اإلیجار التي تتضمن خیارات التجدید واإلنھاء٤-٦

یحدد البنك مدة عقد اإلیجار على أنھا المدة غیر القابلة لإللغاء لعقد اإلیجار، باإلضافة إلى أي فترات مشمولة بخیار تمدید عقد  
ار إنھاء عقد اإلیجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول  اإلیجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول تنفیذه، أو أي فترات یشملھا خی

عدم حدوث ذلك.

إن البنك لدیھ العدید من عقود اإلیجار التي تتضمن خیارات التمدید واإلنھاء. یطبق البنك حكم حول تقییم ما إذا كان من المؤكد 
ا یعني، أنھ یراعي كافة العوامل ذات العالقة والتي  بشكل معقول أن بقوم بممارسة أو عدم ممارسة خیار تجدید أو إنھاء العقد. وھذ

تؤدي لوجود حافز اقتصادي لھ لتنفیذ إما تجدید أو إنھاء العقد. بعد تاریخ البدء، یقوم البنك بإعادة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان  
و عدم ممارسة خیار التجدید  ھناك حدث أو تغیر جوھري في الظروف الخاضعة لسیطرتھ والذي یؤثر على قدرتھ على ممارسة أ

أو اإلنھاء (على سبیل المثال، إجراء تحسینات جوھریة على المباني المستأجرة أو إجراء تعدیل جوھري على بند الموجودات 
المستأجر).

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

٪ ١٣٫٥٩+٪١٣٫٤٤-٪١٠٫٧٣-١المرحلة 
٪ ٧٫٥٦+٪٤٫٠١-٪١٫١٨-٢المرحلة 
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)٣٤(

األحكام والتقدیرات الھامة لإلدارة (تتمة) ٤

د واإلنھاء (تتمة) تحدید فترة اإلیجار لعقود اإلیجار التي تتضمن خیارات التجدی٤-٦

تقدیر نسبة االقتراض المتزایدة 

ال یمكن للبنك تحدید نسبة الفائدة الضمنیة في عقد اإلیجار بسھولة، ومن ثم یستخدم نسبة االقتراض المتزایدة الخاصة بھ لقیاس  
البنك دفعھا لالقتراض لفترة مماثلة،  مطلوبات عقود اإلیجار. إن نسبة االقتراض المتزایدة ھي نسبة الفائدة التي قد یتوجب على  

وبنفس الضمان، األموال الالزمة للحصول على بند موجودات بقیمة مماثلة لبند موجودات حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة. 
لحوظة أو  ومن ثم تعكس نسبة االقتراض المتزایدة ما قد یتوجب على البنك دفعھ، والذي یحتاج إلى تقدیر عند عدم توفر نسب م

المدخالت  باستخدام  المتزایدة  االقتراض  نسبة  بتقدیر  البنك  یقوم  اإلیجار.  عقد  وأحكام  شروط  لتعكس  تعدیلھا  إلى  الحاجة  عند 
الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عند توفرھا وُیطاَلب بإجراء بعض التعدیالت الخاصة بالشركة (مثل التصنیف االئتماني  

وأحكام عقد اإلیجار). أو أن یعكس شروط 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي٥

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٤٤٫٨٠٩٥٦٫٤٢٤نقد في الصندوق 

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

* العربیة المتحدة
٣١٢٫٧٨٠٦٥٣٫١٤١

٨٥٠٫٠٠٠١٫٣٠٠٫٠٠٠تسھیالت ودائع قصیرة وشھادات الودائع 
──────────────
١٫٢٠٧٫٥٨٩٢٫٠٠٩٫٥٦٥

 ═══════ ═══════

).ألف درھم٢٦٦٫٨٤٣-٢٠٢١ألف درھم (٢٥٧٫٦٦٥یتضمن متطلبات االحتیاطي القانوني بمبلغ * 

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

مبالغ مستحقة من البنوك ٦

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٣٠٢٫٨٣٧٢٢٨٫٧٣٥ودائع تحت الطلب
١٥٠٫٠٠٠-ودائع ألجل

──────────────
٣٠٢٫٨٣٧٣٧٨٫٧٣٥
══════════════

ألف درھم) على المبالغ ١٣٤–٢٠٢١ألف درھم (٦٥بمبلغ  ١یمتلك البنك مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن المرحلة  
المستحقة لھا من األرصدة لدى البنوك.

ألف درھم) مودع لدى بنوك أجنبیة  ١٣٧٫٢٦٨–٢٠٢١ألف درھم (٢٩٢٫٨٠٣المبالغ المستحقة من البنوك مبلغاً قدره  تشمل  
ألف درھم) لدى بنوك أخرى ١١٩٫٧٧٨–٢٠٢١دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ویتم االحتفاظ بمبلغ ال شيء بالدرھم (خارج

للمعامالت المشتقة.
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مبالغ مستحقة من البنوك (تتمة) ٦

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

المنطقة الجغرافیةإجمالي المبالغ المستحقة من البنوك األخرى حسب 
١٠٫٠٣٤٢٤١٫٤٦٧داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٣٣٫١٩١٤٫٤٨٨داخل مجلس التعاون الخلیجي 

٢٥٩٫٦١٢١٣٢٫٧٨٠دول أخرى 
──────────────
٣٠٢٫٨٣٧٣٧٨٫٧٣٥
══════════════

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

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

AA−٣٦٩١٦٫٧٨٦
A+١٬٨٨٧٣٫٣٧٩

A١٠٤٬٠٢٨١٢٩٫٥١٤
A−١٤٬٨١٨٣١٫٢٣٥

BBB+١٧٩٬٥٧١١٩٥٫٩٠٦
BBB ٢٬١٦٤١٫٩١٥− وأقل

──────────────
٣٠٢٫٨٣٧٣٧٨٫٧٣٥
══════════════

األرصدة اإلجمالیة للمبالغ المستحقة من البنوك مع المراحلتصنیف  

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

مرتفع
١٢١٬١٠٢

--
١٢١٬١٠٢

١٨١٬٧٣٥--١٨١٬٧٣٥قیاسي 
────────────────────────────────

٣٠٢٬٨٣٧--٢٠٢٢٣٠٢٬٨٣٧دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

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

١٨٠٬٩١٥--١٨٠٬٩١٥مرتفع
١٩٧٬٨٢٠--١٩٧٬٨٢٠قیاسي 

────────────────────────────────
٣٧٨٫٧٣٥--٢٠٢٢٣٧٨٫٧٣٥دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 
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ومستحقات التمویل اإلسالمي القروض والسلفیات ٧

:ومستحقات التمویل اإلسالميفیما یلي تصنیف محفظة القروض والسلفیات 
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

(أ) بحسب النوع: 
١٬١٣٤٬٩٤٦١٬٠٧٦٬١٣٧سحوبات على المكشوف

٦٫٤٨٠٫٨١٢٧٫٠٩١٫٧٠٩قروض (متوسطة وقصیرة األجل)* 
٤٤٠٫١٩٥٤٩٩٫٢٧٨قروض مقابل إیصاالت أمانة

١٢٤٫٦٠٤١٥٣٫٩٦٢كمبیاالت مخصومة
٢٧٫٣٠٢٤٢٫٧٨٥سلفیات نقدیة أخرى

٣١٫٧٧٦٤٩٫٨٧١فواتیر مسحوبة بموجب خطابات اعتماد 
────────────────

٨٫٢٣٩٫٦٣٥٨٫٩١٣٫٧٤٢ومستحقات التمویل اإلسالميالقیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات 
) ٧٠٠٫٣٩٢()٦٣٥٫٣٣٥(ومستحقات التمویل اإلسالمي ناقصا: مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات

────────────────
٧٫٦٠٤٫٣٠٠٨٫٢١٣٫٣٥٠اإلسالميومستحقات التمویل صافي القروض والسلفیات 

════════════════

ألف درھم).١٫٦٧٠٫٠٥٢–٢٠٢١ألف درھم (١٫٣٤١٫١٢٥* تتضمن قروض األفراد بقیمة 
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

(ب) بحسب القطاع االقتصادي: 
٨٧٨٫٦٢٧٦٠٧٫٣٠٤القطاع الحكومي والعام

٩٠٥٫٨١٣١٫٣٨٣٫٥٧٤التجاري 
٣٫٠٣٥٫٣٥٤٣٫٢٦٩٫٣٩٩) الكبیرةاألرصدة المالیةاألفراد من أصحاب القروض الشخصیة (أفراد و

٥٧٥٫٤٦٨٧١٩٫٦٧٤التصنیع
٣٢٤٫٩٣٧٤٤٧٫٩٣٥اإلنشاءات
١٬٠٢٧٫٨٢٠٨٥٢٫٢١١الخدمات 

١٫٢٧٣٫٧٩٩١٫٤١٢٫٨٥٨المؤسسات المالیة
٢٠١٫٧٣٧٢١٥٫٨٨٢النقل واالتصاالت

١٦٫٠٨٠٤٫٩٠٥أخرى 
──────────────

٨٫٢٣٩٫٦٣٥٨٫٩١٣٫٧٤٢ومستحقات التمویل اإلسالميالقیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات 
══════════════

درھم) تم تثبیتھا من خالل نافذة إسالمیة  ألف٤٥٢٫٥٤١–٢٠٢١درھم (ألف٤٢٦٫٨٢٤إن ذمم التمویل اإلسالمي المدینة بمبلغ  
متوافقة مع أحكام الشریعة بالبنك.

التي تعرضت النخفاض فردي في القیمة ومستحقات التمویل اإلسالمي، بلغ إجمالي القروض والسلفیات٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  
١٫٠٣٤٫٠٨٢: ٢٠٢١ألف درھم (٦٧٣٫٨٠٦قبل اقتطاع أي مخصص النخفاض القیمة تم تقییمھ على أساس فردي مبلغا قدره  

ألف درھم).
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)٣٧(

(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

٢٠٬٢٩٦--٢٠٬٢٩٦مرتفع
٧٬٣٣٢٬٠٧٧-٦٬٩٠٩٬٠٧٧٤٢٣٬٠٠٠قیاسي 

٢١٣٬٤٥٦-٢١٣٬٤٥٦-قائمة المراقبة 
٦٧٣٬٨٠٦٦٧٣٬٨٠٦--متعثر

────────────────────────────────
٦٬٩٢٩٬٣٧٣٦٣٦٬٤٥٦٦٧٣٬٨٠٦٨٬٢٣٩٬٦٣٥مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة 

)٦٣٥٬٣٣٥()٢٩٦٬٨٢٥()٢٤٥٬٤٠١()٩٣٬١٠٩(االئتمان المتوقعةخسائر 
────────────────────────────────

٢٠٢٢٦٬٨٣٦٬٢٦٤٣٩١٬٠٥٥٣٧٦٬٩٨١٧٬٦٠٤٬٣٠٠دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

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

١٣٬١٦٤--١٣٬١٦٤مرتفع
٧٬٧٤١٬٧١٧-٧٬٢٤٩٬٦١٩٤٩٢٬٠٩٨قیاسي 

١٢٤٬٧٧٩-١٢٤٬٧٧٩-قائمة المراقبة 
١٬٠٣٤٬٠٨٢١٬٠٣٤٬٠٨٢--متعثر

────────────────────────────────
٧٬٢٦٢٬٧٨٣٦١٦٬٨٧٧١٬٠٣٤٬٠٨٢٨٬٩١٣٬٧٤٢مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة 

) ٧٠٠٬٣٩٢() ٤٤٠٬٢٧٦() ١٧٥٬٠٥١() ٨٥٬٠٦٥(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────────────

٢٠٢١٧٬١٧٧٬٧١٨٤٤١٬٨٢٦٥٩٣٬٨٠٦٨٬٢١٣٬٣٥٠دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي الحركة في إجمالي أرصدة 

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

٢٠٢١٧٬٢٦٢٬٧٨٣٦١٦٬٨٧٧١٬٠٣٤٬٠٨٢٨٬٩١٣٬٧٤٢دیسمبر  ٣١إجمالي القیمة الدفتریة كما في  
)٤٧٦٬٧٨٥()٩٧٬٩٧٥()١٦٦٬٨٤١()٢١١٬٩٦٩(المشتراة أو الجدیدة الموجودات المنشأةصافي 

)١٩٧٬٣٢٢()١٩٧٬٣٢٢(--المشطوبات
-١٥٧٬٤٠٤٣٥٬٦٤٠)١٩٣٬٠٤٤(١من المرحلة المحول 
-١١٨٬٠١٦)١٥٨٬٠٧٩(٢٤٠٬٠٦٣من المرحلة المحول 
-)٢١٨٬٦٣٥(٣٣١٬٥٤٠١٨٧٬٠٩٥من المرحلة المحول 

────────────────────────────────
٢٠٢٢٦٬٩٢٩٬٣٧٣٦٣٦٬٤٥٦٦٧٣٬٨٠٦٨٬٢٣٩٬٦٣٥دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٨(

(تتمة) ومستحقات التمویل اإلسالميالقروض والسلفیات ٧

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

٢٠٢٠٧٬٤٦٨٬٠٦٠١٬٥٢٣٬٩٢٦١٬٤٩٩٬٦٣٦١٠٬٤٩١٬٦٢٢دیسمبر  ٣١إجمالي القیمة الدفتریة كما في  
) ٦٤٣٬٤٥٠() ٢٠٥٬٣٠٧() ٢٤٣٬٨٣٣() ١٩٤٬٣١٠(أو المشتراة الجدیدة الموجودات المنشأةصافي 

) ٩٣٤٬٤٣٠() ٩٣٤٬٤٣٠(--المشطوبات
-٢٩١٬٧١٠٣٤٬٨٨١) ٣٢٦٬٥٩١(١من المرحلة المحول 
-٦٣٩٬٣٠٢) ٩٥٤٬٩٢٦(٢٣١٥٬٦٢٤من المرحلة المحول 
----٣من المرحلة المحول 

────────────────────────────────
٢٠٢١٧٬٢٦٢٬٧٨٣٦١٦٬٨٧٧١٬٠٣٤٬٠٨٢٨٬٩١٣٬٧٤٢دیسمبر ٣١كما في 

═══════════════════════════════

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

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

٢٠٢١٨٥٬٠٦٥١٧٥٬٠٥١٤٤٠٬٢٧٦٧٠٠٬٣٩٢دیسمبر ٣١الرصید في 
في المثبتة  للمخصصات  نتیجة  الرصید  التغیرات 

االفتتاحي والتي تم:
االئتمان المتوقعة لفترة  منتحویلھا   ١٢خسارة 

شھراً 
)٢١٬٠٥٦)٢١٬٠٥٦

--
مدىخسارة االئتمان المتوقعة علىمنتحویلھا 

العمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا االئتمانیة 
٤٤٠(٤٤٠(

--
خسارة االئتمان المتوقعة على مدىمنتحویلھا 

-)٤٧٬٣٧٣(٤٣٤٧٬٣٣٠العمر المتبقي والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة 
العمر تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة لمدى
على المتبقي والتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة

٥٠٥٠--)٢٥(إیضاح االلتزامات والمطلوبات الطارئة
٢٨٬٦١٧٢٬٤٠٤١٠١٬١٩٤١٣٢٬٢١٥)٢١(إیضاح المحمل إلى بیان الدخل

)١٩٧٬٣٢٢()١٩٧٬٣٢٢(--المشطوبات
────────────────────────────────

٢٠٢٢٩٣٬١٠٩٢٤٥٬٤٠١٢٩٦٬٨٢٥٦٣٥٬٣٣٥دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٩(

(تتمة) ومستحقات التمویل اإلسالميالقروض والسلفیات ٧

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

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

٢٠٢٠٨٧٫٣٩٨٢٩٤٫٨٤١١٫٠٩٥٫٧٤٣١٫٤٧٧٫٩٨٢دیسمبر 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--)٢٥(إیضاح االلتزامات والمطلوبات الطارئة
٢٠٫٨٣٦٦١٫٥١٨٦٣٫٥٢٦١٤٥٫٨٨٠)٢١(إیضاح المحمل إلى بیان الدخل

) ٩٣٤٫٤٣٠() ٩٣٤٫٤٣٠(--المشطوبات

────────────────────────────────
٢٠٢١٨٥٫٠٦٥١٧٥٫٠٥١٤٤٠٫٢٧٦٧٠٠٫٣٩٢دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════

والمخصصات ذات العالقة التي انخفضت في فئة التعثرومستحقات التمویل اإلسالميفیما یلي التحلیل القطاعي للقروض والسلفیات  
قیمتھا: 

٢٠٢٢٢٠٢١
────────────────────────────────────────

بحسب القطاع االقتصادي

إجمالي 
التعرض 
ألف درھم

مخصص  
االنخفاض في 

القیمة 
ألف درھم

إجمالي 
التعرض 
ألف درھم 

مخصص محدد
ألف درھم 

١٠٤٬٤٨٦٧٨٫٨٥٧٣٠٥٬٦٨٨١٣٠٬٧٩٧التجاري 
األفراد  القروض الشخصیة (أفراد و

األرصدة المالیةمن أصحاب 
) الكبیرة

٣٣٥٬١٤٣٩٢٫٥٤٢٤١١٬١٥٣١٦٠٬٠٠٣

١٤٣٬١٥٨٧٥٫٢٦٥١٦٦٬٧٤٩٥٦٬٣١٩التصنیع
٣٫٠٨١٦١٩٦٬٢٠٧١٠٬٧٨٣اإلنشاءات
٨٫٩١٩٢٫٣٠٨٦٥٬٢٦٦٣٤٬٣٦٥الخدمات 

٧٩٫٠١٩٤٧٫٢٣٤٧٩٬٠١٩٤٨٬٠٠٩المؤسسات المالیة
 ─────── ─────── ─────── ───────

٦٧٣٬٨٠٦٢٩٦٫٨٢٥١٬٠٣٤٬٠٨٢٤٤٠٬٢٧٦المجموع
═════════════════════ ═══════

ومستحقات ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١(ومن السنة المنتھیة في   والسلفیات  من إجمالي القروض  فصاعدًا، استبعد البنك الفوائد المعلقة 
لھذا الغرض.)٢٠٢١التمویل اإلسالمي والمخصصات المعنیة بھا.) (وبناًء على ذلك، تم تعدیل األرقام المقارنة للسنة المالیة 

البنك المتعلق بالقروض للعمالء من األفراد والشركات بشكل فردي كما یتم تحدید انخفاض القیمة العادلة للضمان الذي یحتفظ بھ  
ألف درھم). یتكون الضمان من النقد واألوراق المالیة ٦١٦٫٤١٢–٢٠٢١ألف درھم (٤٦٢٫٠٤٠بقیمة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١في  

لتجاریة والضمانات من الشركات والرھون على الممتلكات العقاریة والمركبات واآلالت والماكینات والمخزون والذمم المدینة ا
األم للقروض لشركاتھا التابعة أو شركات البنك األخرى.



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٠(

االستثمارات واألدوات اإلسالمیة ٨
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١دیسمبر ٣١

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

الدین: 
القیمة العادلة من  

خالل بنود الدخل  
الشامل األخرى 

٢٫٣١٤٫٥٦٨-١٬٩٠٨٬١١٤٢٬٣١٤٬٥٦٨-١٬٩٠٨٬١١٤محلیة
١٬١٠٦٫٠٢٠-١٬١٥١٬٥٧٦١٬١٠٦٬٠٢٠-١٬١٥١٬٥٧٦خارجیة 

التكلفة المطفأة 
---٥٨١٬٣٦١-٥٨١٬٣٦١محلیة

١١١٬١٧٦-٢٤٨٬٠١٣١١١٬١٧٦-٢٤٨٬٠١٣خارجیة 
────────────────────────────────────────

٣٫٥٣١٫٧٦٤-٣٫٨٨٩٫٠٦٤٣٫٥٣١٫٧٦٤-٣٬٨٨٩٬٠٦٤مجموع سندات الدین 
════════════════════════════════════════

حقوق الملكیة: 
القیمة العادلة من  

خالل بنود الدخل  
الشامل األخرى 

٤٦٧٤٦٧-٤٦٦٤٦٦-محلیة
١١٢٧٦١٨٨١٥٢٧٦٢٢٨خارجیة 

────────────────────────────────────────
١١٢٥٤٢٦٥٤١٥٢٥٤٣٦٩٥مجموع حقوق الملكیة 

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

٣٬٨٨٩٬١٧٦٥٤٢٣٫٨٨٩٫٧١٨٣٫٥٣١٫٩١٦٥٤٣٣٫٥٣٢٫٤٥٩مجموع االستثمارات 
════════════════════════════════════════

االئتمــانیــة   الخســــــائر 
عــلـــى   الــمــتــوقــعـــة 
االســـتثمارات المحتفظ  

بھا بالتكلفة المطفأة

)٢٫٢٤٢()٢٫٢٤٢(

──────────────
٣٫٨٨٧٫٤٧٦٣٫٥٣٠٫٢١٧صافي االستثمارات 

══════════════

یحتفظ البنك بمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للمرحلة األولى على أوراقھ المالیة االستثماریة والمصنفة بالقیمة العادلة من  
ألف٢٣٫٢٦٠:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(٢٠٢٢دیسمبر  ٣١درھم كما في  ألف ٢٩٫٢٦٠خالل بنود الدخل الشامل األخرى بمبلغ  

درھم). 

ألف درھم) مضمونة  ٨١٦٫٤٣٧:  ٢٠٢١ألف درھم (١٬١٤٤٫٠٣٣الواردة أعاله استثمارات في أوراق مالیة بقیمة  تتضمن المبالغ  
مع المقرضین.   درھم ألف١٫٩٣١یحتفظ البنك بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  بموجب اتفاق إعادة الشراء المبرم 

ستثماریة المضمونة بموجب اتفاقیات إعادة شراء.درھم) على ھذه األوراق المالیة االألف ٣٫١٥٥–٢٠٢١(



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤١(

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 درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٬٩٤٠٬٥٩٠--١٬٩٤٠٬٥٩٠مرتفع
١٬٩٤٨٬٤٧٤--١٬٩٤٨٬٤٧٤قیاسي 

────────────────────────────
٣٬٨٨٩٬٠٦٤--٣٬٨٨٩٬٠٦٤مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة 

)٣١٬٥٠٢(--)٣١٬٥٠٢(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────────

٣٬٨٥٧٬٥٦٢--٢٠٢٢٣٬٨٥٧٬٥٦٢دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

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

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

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 

٢٥٬٥٠٢--٢٠٢١٢٥٬٥٠٢دیسمبر ٣١الرصید في 
٦٬٠٠٠--٦٬٠٠٠)٢١(إیضاح بیان الدخلالمحّمل على 

────────────────────────────────
٣١٬٥٠٢--٢٠٢٢٣١٬٥٠٢دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════

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

١٩٬٧٥٨--٢٠٢٠١٩٬٧٥٨دیسمبر ٣١الرصید في 
٥٬٧٤٤--٥٬٧٤٤)٢١(إیضاح بیان الدخلالمحّمل على 

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

════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٢(

االستثمارات واألدوات اإلسالمیة (تتمة) ٨

فیما یلي تحلیل لالستثمارات استنادًا إلى التصنیفات االئتمانیة الخارجیة: 

المجموع استثمارات أخرىسندات الدین٢٠٢٢دیسمبر ٣١في كما 
ألف درھمألف درھمألف درھم

AA١٬٢٢٢٬٧٥٧-١٬٢٢٢٬٧٥٧
AA-٢٧٦٬٦٣٤-٢٧٦٬٦٣٤

A٤٤١٬١٩٩-٤٤١٬١٩٩
A--١١٢١١٢

BBB +٦٠٬٠٢٠-٦٠٬٠٢٠
BBB٣٢٬٧٥٩-٣٢٬٧٥٩
BBB- ١٬٥٨٧٬٩١٤-١٬٥٨٧٬٩١٤وأقل

٢٦٧٬٧٨١٥٤٢٢٦٨٬٣٢٣غیر مصنف 
────────────────────────

٣٬٨٨٩٬٠٦٤٦٥٤٣٬٨٨٩٬٧١٨إجمالي االستثمارات 
)٢٬٢٤٢(-)٢٬٢٤٢(المتوقعة الخسارة االئتمانیة

────────────────────────
٣٬٨٨٦٬٨٢٢٦٥٤٣٬٨٨٧٬٤٧٦صافي االستثمارات 

════════════════════════

المجموعاستثمارات أخرى سندات الدین ٢٠٢١دیسمبر ٣١في كما 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

AA٨٩٦٬٩٤٧-٨٩٦٬٩٤٧
AA-٣٠١٬٧٦٤-٣٠١٬٧٦٤

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 

════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٣(

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ٩

مركبات 
وتحسینات على 
أعمال رأسمالیة عقار مستأجر 

قیدوأثاث وتجھیزات أرض ومبان 
المجموع التنفیذومعدات بنظام التملك الحر 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
التقییم: التكلفة أو 

٢٠٢٢٤٢٠٬٦٦١٣٠٠٬٠٢١١٠٨٬٦٤٩٨٢٩٬٣٣١ینایر  ١في 
٦٨١٢٬٧٩٤١٢٬٨٦٢-إضافات 
-)٢٢٬٩٤٣(٢٢٬٩٤٣-تحویالت

----مشطوبات 
----استبعادات

────────────────────────────
٢٠٢٢٤٢٠٫٦٦١٣٢٣٫٠٣٢٩٨٫٥٠٠٨٤٢٫١٩٣دیسمبر ٣١في 

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

٢٨٠٬٢٩٧-٢٠٢٢٢٦٬٠٥٤٢٥٤٬٢٤٣ینایر  ١في 
١٨٬٤٣٧-٣٬٢٩٣١٥٬١٤٤المحّمل للسنة 
----المشطوبات
----االستبعادات 

────────────────────────────
٢٩٨٬٧٣٤-٢٠٢٢٢٩٬٣٤٧٢٦٩٬٣٨٧دیسمبر ٣١في 

────────────────────────────
)٢٤٧٬٧٦٣()٧٦٬٥٢٩(-)١٧١٬٢٣٤(االنخفاض في قیمة العقارات 

صافي القیمة الدفتریة 
٢٠٢٢٢٢٠٬٠٨٠٥٣٬٦٤٥٢١٬٩٧١٢٩٥٬٦٩٦دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٤(

(تتمة) ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ 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: 

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 
────────────────────────────

االستھالك المتراكم: 
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 ٣١في 

════════════════════════════

ألف درھم).٣٣٨٬٣٦٨-٢٠٢١ألف درھم (٣٣٨٫٣٦٨التملك الحر أعاله بلغت تكلفة األرض بنظام 

، تتعلق اإلضافات إلى األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالمصاریف المتكبدة فیما یتعلق بشراء ممتلكات ومعدات بقیمة  ٢٠٢٢خالل  
: ٢٠٢١ألف درھم (٢٢٫٩٤٣ألف درھم). عند إكمال المشاریع المرتبطة، تم تحویل  ١٢٫٦٤٢–٢٠٢١ألف درھم (١٢٫٧٩٤
:  ٢٠٢١ات على عقار مستأجر، وأثاث وتجھیزات ومعدات" بینما تم شطب ال شيء (ألف درھم) إلى "مركبات، وتحسین٦٫٣٧٦

ال شيء). 

: ال شيء).٢٠٢١، قام البنك بشطب برمجیات الكمبیوتر مباني وأثاث ومعدات بصافي قیمة دفتریة ال شيء (٢٠٢٢خالل 

٢٠٢١درھم (ألف٤٢٢٫٤٠٠قیم دفتریة قدرھا إجمالي بي ضا تتضمن الموجودات الثابتة واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ قطع أر
انتھت اإلدارة من تقییم القیم الدفتریة لقطع األراضي ھذه، وبناًء علیھ قامت بتثبیت انخفاض في القیمة  درھم). ألف ٤٢٢٫٤٠٠-

).ال شيء–٢٠٢١(٢٠٢٢ألف درھم خالل سنة ٢٬٠٠٠بمبلغ 

ألف درھم ١٢٫٨٩٢المتعلقة ببرمجیات الحاسوب مدرجة ضمن المعدات بصافي قیمة دفتریة بلغت  الموجودات غیر الملموسة  
ألف درھم).١٨٫٨٣٣-٢٠٢١(

فیما یلي توصیف لتقنیات التقییم المستخدمة والمدخالت الرئیسیة لتقییم العقارات: 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٥(

ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ (تتمة) ٩

المدخالت الھامة غیر الملحوظة أسالیب التقییم 

١قطعة 
ــة  تكــــــالیف طریقــــ

ــتھلكة ــتبدال المس االس
( یشار إلیھ أدناه)

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

٢قطعة 
ــقـــارنـــة  م ــقـــة  ــری ط

(یشــــار إلیھ المبیعات  
أدناه)

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

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

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

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

موجودات أخرى ١٠
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٩٧٫٥٨٥٦٠٫٢٤٣فوائد مستحقة
٨٤٫٧٨٦١٦٫٠٥٤) ٢٤القیمة العادلة الموجبة للمشتقات (ایضاح 

٣٥٦٫٧٩٥٣٩٠٫٠٣٠قبوالت
١٧٣٫٥١٣١١٦٫٩٥٤مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

٤٫٨٨٦-) ٢٧موجودات حق االستخدام (إیضاح  
٦٩٫٩١٠١٥٦٫٧٣٧أدناه)(راجع موجودات معاد تملكھا مقابل تسویة الدیون

──────────────
٧٨٢٫٥٨٩٧٤٤٫٩٠٤
══════════════

ألف  ٦٩٫٩١٠والتي تمت إعادة االستحواذ علیھا عند تسویة الدیون مبلغ  (بالصافي)بلغت محفظة موجودات البنك المحتفظ بھا 
درھم ألف ٤٨٫٠١٨بمبلغ  بیع  عملیات  مكاسب من  تثبیت  البنك بقام  ،  ٢٠٢٢سنة  فيدرھم).ألف  ١٥٦٫٧٣٧–٢٠٢١(درھم

٨٫١٦٢–٢٠٢١(درھم في وقت البیعألف  ١٠٠٫٥٠٧من  صافي قیمة دفتریة  بھعلى عقاراتألف درھم  ٥٬٩٤٥–٢٠٢١(
اض في القیمة ، وبناًء علیھ قامت بتثبیت انخف٢٠٢٢المتبقیة في سنة  انتھت اإلدارة من تقییم القیم الدفتریة للعقاراتألف درھم).  

.للسنة)ألف درھم٤٫٨٣١–٢٠٢١درھم (ألف ٢٫٢٨٦بمبلغ 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٦(

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 درھمموجودات أخرى 

٩٬٧٠٧--٩٬٧٠٧مرتفع
٦٩٥٬٩٣٤-٦٨٩٬٧٠٧٦٬٢٢٧قیاسي 

١٬٢١٣-١٬٢١٣-قائمة المراقبة 
────────────────────────────────

٧٠٦٫٨٥٤-٢٠٢٢٦٩٩٫٤١٤٧٫٤٤٠دیسمبر ٣١كما في 
════════════════════════════════

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

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

٧٬٨٠١-٧٬٨٠١-قائمة المراقبة 
────────────────────────────────

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

مبالغ مستحقة إلى البنوك ١١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٥٦٫٧٩٤٥٫٥٢٥ودائع تحت الطلب
٣٫٢١٥٫٦٤٩٢٫٤٠٥٫٤٦٣ودائع ألجل

──────────────
٣٫٢٧٢٫٤٤٣٢٫٤١٠٫٩٨٨
══════════════

ألف درھم). ٧٠٩٬٢٤٥-٢٠٢١ألف درھم (١٬٠٣٨٬٨٦٠تتضمن الودائع ألجل قروضاً من خالل اتفاقیات إعادة الشراء بقیمة 
شيء درھم) محتفظ بھ كھامش لمعامالت مشتقة. ال -٢٠٢١ألف درھم (٥٢٬٣٠٥تشمل الودائع تحت الطلب مبلغ 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٧(

مبالغ مستحقة إلى البنوك (تتمة) ١١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

مجموع المبالغ المستحقة من البنوك حسب المنطقة الجغرافیة 
٦٨٠٬١٧٥٨٨٨٫٢٦٨داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٢٬٦٥٩٤٫٥١٦داخل مجلس التعاون الخلیجي 

٢٬٥٨٩٬٦٠٩١٫٥١٨٫٢٠٤دول أخرى 
──────────────
٣٫٢٧٢٫٤٤٣٢٫٤١٠٫٩٨٨
══════════════

ودائع العمالء وودائع العمالء اإلسالمیة ١٢

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٥٫٤٩٣٫٩٥٢٧٫٣٠٤٫٠٦٤ودائع ألجل
٢٫٩١٥٫٤٩٢٢٫٨١٩٫٥٩٧حسابات جاریة 

١٥٩٫١٤٣٢٨٢٫٧٦٤حسابات توفیر وتحت الطلب 
────────────────
٨٫٥٦٨٫٥٨٧١٠٫٤٠٦٫٤٢٥
════════════════

ألف  ٢٫٢٩٩٫٧١٣–٢٠٢١درھم (ألف١٫٧٥٥٫٣٦٥بمبلغ الودائع اإلســــالمیة للعمالءیتم تنفیذ ودائع العمالء، بما في ذلك 
متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.للبنك درھم) من خالل نافذة إسالمیة 
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)٤٨(

مطلوبات أخرى١٣

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٣٥٦٬٧٩٥٣٩٠٬٠٣٠أوراق قبول 
١٠٥٬٤٥٦٧٩٬٣٨٤فوائد مستحقة الدفع

١٠٬٠٦٦١١٦٬٦٦٤)٢٤القیمة العادلة السلبیة للمشتقات (إیضاح 
وال العمومیة  المیزانیة  خارج  التعرضات  على  المتوقعة  االئتمان  مبالغ خسارة 

من البنوك المستحقة
٨٧٬٩٨٣١٠٠٬٧٢٢

١٧٬٢٤٦١٩٬٢٢٣مخصصات متعلقة بالموظفین 
٥٣٬٢٨٤٣٣٬٥٣٤مصاریف مستحقة الدفع 

٤٤٬٨٤٢٣٦٬٤٣٥شیكات غیر مقدمة 
١٬١٨١٦٬١٦٤) ٢٧بند مطلوبات عقد اإلیجار (إیضاح  

٦٣٬٢٦٨٦٨٬٥٨١أخرى 
──────────────
٧٤٠٫١٢١٨٥٠٫٧٣٧
══════════════

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

مخصصات متعلقة بالموظفین 
یتكون إجمالي التزام مستحقات الموظفین من: 

١٧٫٢٤٦١٨٫٨٠٥مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
٤١٨-مطلوبات أخرى 

──────────────
١٧٫٢٤٦١٩٫٢٢٣

══════════════

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

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

١٨٫٨٠٥١٦٫٣٩٤ینایر ١االلتزام كما في 
٤٫٩٧٦٥٫٠٦٥مصروف مدرج في بیان الدخل  

)٢٫٦٥٤()٦٫٥٣٥(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 
──────────────

١٧٫٢٤٦١٨٫٨٠٥دیسمبر ٣١االلتزام كما في 
══════════════
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)٤٩(

واالحتیاطیات رأس المال  ١٤

رأس المال )أ

) قیمة كل  ٢٫٧٥٠٫٠٦٧٫٥٣٢–٢٠٢١سھماً (٢٫٧٥٠٫٠٦٧٫٥٣٢إن رأس مال البنك الُمصّرح بھ والمدفوع بالكامل یتكون من 
من  ١منھا   البنك  لدى  بالكامل  والمدفوع  المصدر  البنك  رأسمال  یتكون  (٢٫٠٦٢٫٥٥٠٫٦٤٩درھم.  : ٢٠٢١سھماً 

للتفاصیل. ٢٢منھا درھم واحد. انظر إیضاح سھماً) قیمة كل ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩

احتیاطي خاص ) ب

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

دیسمبر  ٣١ألف درھم كما في  ٢٢٫٤٩١وع. لدى ھذا االحتیاطي رصید بمبلغ  ٪ من رأس المال المدف٥٠ھذا االحتیاطي ما ُیعادل  
٢٠٢٢ .

احتیاطي قانوني )ج

لدولة اإلمارات العربیة المتحدة والنظام األساسي للبنك، یلزم تحویل  ٢٠١٥لسنة  ٢من القانون االتحادي رقم  ٢وفقا للمادة رقم  
٪ من رأس المال  ٥٠٪ من صافي الربح إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما ُیعادل  ١٠ما نسبتھ  

. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١ألف درھم كما في ٥١٫٤١٥المدفوع. لدى ھذا االحتیاطي رصید بمبلغ 

احتیاطي عام )د

یمكن استخدام االحتیاطي العام ألي غرض یحدده قرار المساھمین في البنك في اجتماع الجمعیة العمومیة العادیة بناًء على توصیة  
. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١ألف درھم كما في ٩٫٣١١مجلس اإلدارة. لدى ھذا االحتیاطي رصید بمبلغ 

توزیعات األرباح )ه

: ال شيء).٢٠٢١(٢٠٢٢دیسمبر  ٣١دارة دفع أي توزیعات أرباح عن السنة المنتھیة في ال یقترح أعضاء مجلس اإل

تغیرات متراكمة في القیمة العادلة ) و

ن خالل بنود الدخل الشامل  تتضمن التغیرات المتراكمة في احتیاطي القیمة العادلة صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات م
وصافي الجزء الفعال للتغیرات في القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة (إن وجدت). لدى ھذا االحتیاطي رصید بمبلغ األخرى

. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١) ألف درھم كما في ١٥٣٬٦٢١(
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)٥٠(

اإلسالميدخل الفوائد والدخل من منتجات التمویل  ١٥

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٣٦٢٫٠٨٨٣٤٠٫٥٦٠القروض والسلفیات ومنتجات التمویل اإلسالمي
٨٠٫٠٦٩١٠٫٢٢٣أسواق المال ومعامالت بین البنوك 
١٤٢٫٣٢٧١٢٧٫٣٣٢دین استثماریة والربح عن الصكوك

──────────────
٥٨٤٫٤٨٤٤٧٨٫١١٥
══════════════

المودعین مصاریف الفوائد وتوزیعات على ١٦

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

١٤٩٫٠٤٤١٣١٫٢٣٩ودائع العمالء 
١١٣٫٨٧٣٦٩٫٠٦٦المعامالت بین البنوك

──────────────
٢٦٢٫٩١٧٢٠٠٫٣٠٥
══════════════

صافي دخل الرسوم والعموالت ١٧

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

١٠٫٣٩٦١٢٫٢١٨خطابات االعتماد وأوراق القبول رسوم على 
٢٤٫٧٦٨٢٠٫٠٠٦رسوم على الضمانات 

٢٠٫٥٣٤٢١٫٨٥٤رسوم على قروض وسلفیات
)٧٫٠١٥()٨٫٦٢١(مصاریف العموالت

──────────────
٤٧٫٠٧٧٤٧٫٠٦٣

══════════════

دخل الصرف األجنبي ١٨

ألف درھم) ناشئة من ١٣٫٠٨٩:  ٢٠٢١ألف درھم (١٤٫٠٤٦رئیسي من صافي أرباح بقیمة  یتكون دخل الصرف األجنبي بشكل  
المتاجرة بالعمالت األجنبیة.

دخل تشغیلي آخر ١٩
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

الشامل   الدخل  بنود  خالل  من  العادلة  بالقیمة  استثمارات  بیع  من  (خسائر)/أرباح 
األخرى 

)٤٠٫٧٧٥)١٧٣

١٨٫٣٤٨٢٠٫٠٢١أتعاب مستردة من عمالء
١٫٧٣٥٢٫٤٥٩إیرادات من تحصیالت 

٩٢٫٩٠٥٤٢٫٦٨٣أخرى 
──────────────
١١٢٫٨١٥١٠٥٫٩٣٨
══════════════
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)٥١(

مصاریف تشغیلیة أخرى ٢٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٤١٫٦٥٨٣٦٫٤٥٢تكالیف إشغال وصیانة 
١٨٫٠٧٣١٧٫٥٦٥أتعاب قانونیة ومھنیة

٢٢٫٥٨٤٢١٫٦٥٦مصاریف إداریة أخرى
٢٫٥٨٩-)٩(إیضاح حذف ممتلكات ومعدات

──────────────
٨٢٫٣١٥٧٨٫٢٦٢

══════════════

صافي خسائر االنخفاض في القیمة ٢١

كما یلي: بیان الدخلفي المثبتةمخصص خسائر االئتمان
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة: صافي 
١٣٣٫٦٤٣١٥٠٫١٨٠)٧(إیضاح القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي

)٨٧٠()١٢٬٦١٤()٢٥(إیضاح المطلوبات الطارئة
٢٢) ٦٩()٦(إیضاح  المستحقات من البنوك

٦٫٠٠٠٥٫٧٤٤) ٨(إیضاح واألدوات اإلسالمیةاالستثمارات 
المالیة:غیر  االنخفاض في قیمة الموجودات صافي 

-٢٬٠٠٠) ٩(إیضاح موجودات ثابتة وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ
٢٫٢٨٦٤٫٨٣١)١٠موجودات أخرى (إیضاح 

) ٢٤٫١٨٠()٣٦٫٩٨٤(دیون معدومة مشطوبة استرداد 
──────────────

٩٤٫٢٦٢١٣٥٫٧٢٧صافي خسائر االنخفاض في القیمة
══════════════

ربحیة السھم ٢٢

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

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

١٥٤٫٧٢١٧٠٫١٩١صافي أرباح السنة
════════════════════

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة:

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

درھم٠٫٠٣درھم٠٫٠٨األرباح األساسیة والمخففة للسھم الواحد 
════════════════════

الممكن أن إن األرباح المخففة للسھم الواحد ھي نفس األرباح األساسیة للسھم الواحد، نظرًا لعدم قیام البنك بإصدار أي أدوات كان من  
یكون لھا تأثیر مخفف على ربحیة السھم عند الممارسة.
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)٥٢(

معامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٣

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

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

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

: مساھمون

١١٨٩٤مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

٢٫٦٥٩٣٫٤٥٤مستحقة لبنوك أخرى مبالغ 
══════════════

٤٫٥٧٠٤٫٠٠٠التزامات ومطلوبات طارئة 
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة: 

١٥٫٨٠٩١١٫٠٤٥قروض وسلفیات
══════════════

١٦٫١٢٢٧٫١٥١ودائع العمالء 
══════════════

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

المنشآت األخرى ذات العالقة للمساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة: 

١٥٩٫٣٩٧١٧١٫٩٨٩قروض وسلفیات
══════════════

١٠١٣مبالغ مستحقة من بنوك
══════════════

١٬٧٨٦٢٧٣مبالغ مستحقة لبنوك أخرى 
══════════════

١٩١٫٠٠٥٢٣٥٫٠٣٥ودائع العمالء 
══════════════

٨٥٫٣٢٠٧٦٫٠٢٠التزامات ومطلوبات طارئة 
══════════════

كبار موظفي اإلدارة في البنك:

٨٠٩٢٫١٣٢قروض وسلفیات
══════════════

٤٫٨٦١٤٫٣١٢ودائع العمالء 
══════════════
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)٥٣(

العالقة (تتمة) معامالت مع األطراف ذات ٢٣
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات العالقة وكبار موظفي اإلدارة: 

٨٣٤٢٢١دخل فوائد مستحق 
══════════════

٧٣٥٨٩٩مصاریف فوائد مستحقة 
══════════════

١٫٤٢٣)٢٬١٢٧(بیان الدخل محملة إلى(ناتجة عن) / خسارة االئتمان المتوقعة 
══════════════

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

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات العالقة

١٣٫٢٨٠٩٫٦٨١دخل الفوائد
══════════════

١٫٥٠٥٧٨٣مصاریف الفوائد 
══════════════

٢٫٥٤٥٣٬٠٠٠أتعاب مھنیة
══════════════

)٤٬٠٧٨(-خسارة من بیع استثمارات 
══════════════

٦٦٫١٠٥-محصلة من بیع استثماراتمبالغ 
══════════════

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٦٬٧٩٠١٬٠١٩أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات
══════════════

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

كبار موظفي اإلدارة 
١٤١٤اإلدارة عدد كبار موظفي 

══════════════
١٧٫٧٧٨١٧٫٤٧٨رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل 

٣٧٣١٫٤٢٩مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
──────────────

١٨٫١٥١١٨٫٩٠٧مجموع تعویضات كبار موظفي اإلدارة 
══════════════

٢٠٦٦دخل الفوائد
══════════════

-١٣الفوائد مصاریف 
══════════════
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٥٤(

معامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٤

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

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

.ألف درھم)١٢٧٫٠٨٨: ٢٠٢١ألف درھم (١٢٦٫٦٣٩األطراف ذات العالقة مضمونة مقابل رھن بمبلغ إن تعرضات

على المبالغ من األطراف ذات  ٣أي انخفاض في القیمة في المرحلة ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ولم یرصد البنك خالل السنة المنتھیة في  
: ال شيء).٢٠٢١العالقة (

مكتبی المصاریف  قام البنك باستئجار مساحة  ناقصاً  مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إیجارات العقارات  مواقع عدیدة  ة في 
ألف درھم). ویتم التفاوض على إیجارات العقارات في كل سنة  ١٫٩١٦: ٢٠٢١ألف درھم (١٫٨٧٤المرتبطة بھا للسنة ما قیمتھ 

وفقا لمعدالت السوق.

لطرف ذي العالقة روض والسلفیات لالقأرصدة لجمیع األرصدة اإلجمالیةالحركة في 

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

١٨٥٬١٦٦-٢٠٢١١٢٣٬٨١١٦١٬٣٥٥دیسمبر ٣١كما في 
)٩٬١٥١(-)٤٬٣٧٢()٤٬٧٧٩(المشتراة صافي الموجودات المنشأة الجدیدة أو 

──────────────────────────────
١٧٦٫٠١٥-٢٠٢٢١١٩٫٠٣٢٥٦٫٩٨٣دیسمبر ٣١كما في 

══════════════════════════════

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

١٩٠٫٨١٤-٢٠٢٠١٦٧٫٧٤٣٢٣٫٠٧١دیسمبر ٣١إجمالي القیمة الدفتریة كما في 
)٥٫٦٤٨(-)٣٨٣()٥٫٢٦٥(المشتراة صافي الموجودات المنشأة الجدیدة أو 

--٤٠٬٥٠٥) ٤٠٬٥٠٥(١المرحلة منالمحول 
--)١٬٨٣٨(٢١٬٨٣٨المرحلة من المحول 

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

════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٥٥(

معامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ٢٣

الطرف ذي العالقةقروض وسلفیات الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة 

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

٥٫٣٩٥-٢٠٢١١٫٧٩٥٣٫٦٠٠دیسمبر ٣١الرصيد كما في 
)٢٬١٢٧(-) ١٬٢٨٣()٨٤٤(محرر إلى بيان الدخل

───────────────────────────────
٣٬٢٦٨-٢٠٢٢٩٥١٢٬٣١٧دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════════

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

٣٬٩٧٢-٢٠٢٠٢٬١١٨١٬٨٥٤دیسمبر ٣١كما في  الرصید  
التغیرات بســــبب المخصــــصــــات المثبتة في  

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

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

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

المشتقات ٢٤

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

من العقود اآلجلة والمقایضات.  األدوات المالیة المشتقة تتض

أنواع منتجات المشتقات ١-٢٤

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

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

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

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٥٦(

(تتمة) المشتقات ٢٤

(تتمة) منتجات المشتقات أنواع  ١-٢٤

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

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

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

خر. مع قیام أحد األطراف بدفع الفرق إلى الطرف اآل 

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

غرض المشتقات ٢-٢٤

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 
ة. وقد یكون لحركة صغیرة نسبیة في قیمة بند الموجودات أو تنطوي بانتظام على درجة عالیة من المدیونیة وھي متقلبة للغای

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

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

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

).٢٦وذج مالئمة (إیضاح معطیات النم

تبین الجداول أدناه القیم العادلة لألدوات المالیة المشتقة ألغراض إدارة المخاطر والتحوط المسجلة كموجودات أخرى ومطلوبات  
لمشتقة أخرى مع قیمھا االسمیة. تمثل القیمة االسمیة قیمة بند موجودات األداة المشتقة أو قیمة السعر أو المؤشر المرجعي لألداة ا

الذي یتم 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. 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٥٧(

المشتقات (تتمة) ٢٤

المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر ١-٢-٢٤

دیسمبر  ٣١
القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق٢٠٢٢

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 

-٢٫٨٥٤٫٦٧٣١٫٩٦٩٬٠٠٩٨٧١٬١٢٦١٤٬٥٣٨)٣٬٠٦٣(٢٬٧٥٧عقود آجلة
مقایضات أسعار  

الفائدة 
٢٠٩٬٩٨٨٦٧٦٬٠٠٠-٨٨٥٫٩٨٨)٧٬٠٠٣(٧٬٠٠٣-

────────────────────────────────────────────
٣٫٧٤٠٫٦٦١١٫٩٦٩٬٠٠٩١٫٠٨١٬١١٤٦٩٠٫٥٣٨)١٠٬٠٦٦(٩٫٧٦٠-
═══════════════════════════════════════════════

القیم االسمیة من حیث الفترة حتى االستحقاق ٢٠٢١دیسمبر 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 

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

٤٨٢٫٤١٥٦٠٠٫٠٠٠--١٫٠٨٢٫٤١٥)٥٫٤٥٥(٥٫٤٥٤الفائدة 
────────────────────────────────────────────
٣٫٢٥٢٫٥٤٩٧٥٨٫٥٢٤٩٠٧٫٢٧٠٩٨٦٫٧٥٥٦٠٠٫٠٠٠)٧٫١٦٥(١٦٫٠٥٤
═══════════════════════════════════════════════

تحوطات القیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة 

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

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

التحوط. 

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

الكمیة لنتائج االنحدار. 

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

مؤھلة وربح وخسارة التحوط لبنود التحوط في الدخل التشغیلي اآلخر. 

العادلة لمخاطر  ، یحتفظ البنك بعقود مقایضة أسعار الفائدة التالیة كأدوات تحوط في تحوطات القیمة  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
الفوائد إلى جانب المبالغ المتعلقة ببنود التحوط. 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٥٨(

المشتقات (تتمة) ٢٤

غرض المشتقات (تتمة) ٢-٢٤

المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر (تتمة) ١-٢-٢٤

تحوطات القیمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة (تتمة)

الفترة حتى االستحقاق القیم االسمیة من حیث 
القیمة  
العادلة  
اإلیجابیة 

القیمة العادلة  
السلبیة 

القیمة 
االسمیة

خالل
أشھر ٣

١٢-٣
شھراً 

٥-١
سنوات 

أكثر من 
سنوات ٥

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

١٣٠٫٩٥٦١٫٢٢٣٫٩٠٣٤٣٧٫٨٠١-١٫٧٩٢٫٦٦٠-٧٥٬٠٢٦تحوط االستثمارات
══════════════════════════════════════════

٢٠٢١دیسمبر ٣١
١٤٦٫٩٠٠١٫١٨٠٫٦٣٥٦٦١٫٦٣١-١٫٩٨٩٫١٦٦) ١٠٩٫٤٩٩(-تحوط االستثمارات

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

ألف  ١٫٧٤١٫٩٨١الدفتریة للبنود المحوطة مدرجة في بند "االستثمارات" في بیان المركز المالي بإجمالي قیمة اسمیة تبلغ القیمة 
ألف درھم). تتكون ھذه البنود المحوطة من أدوات الدین المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل بنود ٢٫١١٠٫٤٥٩: ٢٠٢١درھم (

الدخل الشامل األخرى. 

بتثبیت الربح التالي والمتعلق بعدم فاعلیة التحوط المحتسبة كما یلي:قام البنك

٢٠٢٢٢٠٢١

التغّیر في القیمة 
عدم الفاعلیة المدرجة  

التغیّر في القیمةفي الربح والخسارة 
عدم الفاعلیة المدرجة  

في الربح والخسارة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھمألف درھم

٩٬٦٢٥) ١٠٦٬٩١٦(١٨٤٬٤٣٨٢٤٬٤٤٣التحوط على أدوات 
-١١٦٬٥٤١-)١٥٩٬٩٩٥(على بنود التحوط 

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات ٣-٢٤

االئتمان المتعلقة باألدوات المالیة المشتقة من احتمالیة عجز الطرف المقابل عن االلتزامات التعاقدیة، وتقتصر على  تنشأ مخاطر
) من عقود مشتقات البنك مع مؤسسات ٪٨٩:  ٢٠٢١(٪٩٢القیمة العادلة الموجبة لألدوات المالئمة للبنك. یتم إبرام ما یقارب من  

مالیة أخرى.

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ٢٥

االلتزامات المرتبطة باالئتمان 

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

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

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

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٥٩(

المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة) ٢٥

فیما یلي التزامات البنك المتعلقة باالئتمان: 
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

مطلوبات طارئة 
٢٩٥٫٢٤٥٢٧٨٫٠٠٠خطابات اعتماد 

٢٫٠٧٢٫٦٩٣٢٫٣٨٦٫٠٣٤ضمانات 
──────────────
٢٫٣٦٧٫٩٣٨٢٫٦٦٤٫٠٣٤
══════════════

التزامات 
٢٫٢٩٥٫٦٢١٢٫٢٨٦٫٩٧٥التزامات قروض غیر مسحوبة

══════════════

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

مع المراحل: مجموع أرصدة االلتزامات والمطلوبات الطارئةتصنیف 

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

٤٬٣٠٧--٤٬٣٠٧مرتفع
٢٬١٥٨٬٨٩٩-١٬٩٨٣٬٦٠٩١٧٥٬٢٩٠قیاسي 

٦٧٬٤٣٧-٦٧٬٤٣٧-قائمة المراقبة 
١٣٧٬٢٩٥١٣٧٬٢٩٥--متعثر

────────────────────────────
١٬٩٨٧٬٩١٦٢٤٢٬٧٢٧١٣٧٬٢٩٥٢٬٣٦٧٬٩٣٨مجموع القیمة الدفتریة اإلجمالیة 

)٨٧٬٩١٨()٥٥٬٣٨٩()٢٦٬١١٣()٦٬٤١٦(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────────

٢٠٢٢١٬٩٨١٬٥٠٠٢١٦٬٦١٤٨١٬٩٠٦٢٬٢٨٠٬٠٢٠دیسمبر ٣١في كما 
════════════════════════════════

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

٤٫٩٤٧--٤٫٩٤٧مرتفع
٢٫٣٩٧٫٥٢٥-٢٫٠٨٦٫٦٩٧٣١٠٫٨٢٨قیاسي 
٥٣٫٣٥١-٥٣٫٣٥١-المراقبة قائمة 
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 
════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٦٠(

المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة) ٢٥

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

ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف إجمالي القیمة الدفتریة 

٢٠٢١٢٬٠٩١٬٦٤٤٣٦٤٬١٧٨٢٠٨٬٢١٢٢٬٦٦٤٬٠٣٤دیسمبر ٣١في كما 
للموجودات المالیة المثبتة التغیرات نتیجة 

في الرصید االفتتاحي والتي تم:
--٩٤٬٥٤٧)٩٤٬٥٤٧(١المرحلة )منإلى / (تحویلھا 
-٦٬٠٥٧)١٨٠٬٩٨٦(٢١٧٤٬٩٢٩المرحلة )منإلى / (تحویلھا 
-)٣٬٦٩٨(٣٬٦٩٨-٣المرحلة )منإلى / (تحویلھا 

)٢٩٦٬٠٩٦()٧٣٬٢٧٦()٣٨٬٧١٠()١٨٤٬١١٠(خالل السنة)المنتھي(المنشأ / 
────────────────────────────

٢٠٢٢١٬٩٨٧٬٩١٦٢٤٢٬٧٢٧١٣٧٬٢٩٥٢٬٣٦٧٬٩٣٨دیسمبر ٣١كما في 
═══════════════════════════════

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

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 
═══════════════════════════════

الحركة في مخصص االنخفاض في قیمة المطلوبات الطارئة 

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

٢٠٢١٨٬٩٩٠٤٤٬٥١٠٤٧٬٠٣٢١٠٠٬٥٣٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید 

االفتتاحي التي تم: 
١٢تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة 

--)١٬٦٠٥(١٬٦٠٥شھراً 
تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى

العمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا  
--٤٬١٥٣)٤٬١٥٣(الئتمانیةا

خسارة االئتمان المتوقعة / (من)تحویلھا إلى
قیمتھا  انخفضتعلى مدى العمر المتبقي والتي 

-)٨٥٩(٨٥٩االئتمانیة
)١٢٬٦١٤(٩٬٢١٦)٢١٬٨٠٤() ٢٦()٢١الدخل (إیضاح المحّمل على بیان 

────────────────────────
٢٠٢٢٦٬٤١٦٢٦٬١١٣٥٥٬٣٨٩٨٧٬٩١٨دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٦١(

المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة) ٢٥

(تتمة) الطارئةالحركة في مخصص االنخفاض في قیمة المطلوبات 

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

٢٠٢٠١٨٫٢٥٥٥٦٫٧١٠٣٧٫٣٩٧١١٢٫٣٦٢دیسمبر ٣١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي  

التي تم: 
--)١٫٨٣٨(١٫٨٣٨شھراً ١٢المتوقعة لفترة تحویلھا إلى خسارة االئتمان 

تحویلھا إلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى
--٧٫٢٤٧)٧٫٢٤٧(الئتمانیة االعمر المتبقي والتي لم تنخفض قیمتھا 

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

خسارة االئتمان المتوقعة والتي  (إلى) /منتحویلھا 
) ١٠٫٩٦٠()٢٫٩٦٣()٧٫٩٩٧(-)٧(إیضاح  قروضال قیمتھا االئتمانیة على انخفضت

)٨٧٠(١٠٫٧٣٨)٧٫٧٥٢()٣٫٨٥٦()٢١المحّمل على بیان الدخل (إیضاح 
────────────────────────

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

إدارة المخاطر ٢٦

مقدمة

تقع المخاطر في صلب  وقوتھ.یدرك البنك أھمیة إدارة المخاطر بأسلوب فعال لتحقیق أھدافھ االستراتیجیة والحفاظ على استقراره  
أنشطة البنك ولكنھا تدار من خالل عملیة متواصلة لتحدیدھا وقیاسھا ومراقبتھا وفقا لسقوف المخاطر وضوابط أخرى. تعد عملیة 

ا في تحقیق الربحیة المستمرة للبنك ویتحمل كل فرد داخل البنك المسؤولیة عن المخاطر التي یواجھھا  إدارة المخاطر عنصرا ھام
فیما یتعلق بالمسؤولیات المنوطة بھ.

مل المخاطر االستراتیجیة، ومخاطر رأس المال، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السوق تتناول إدارة المخاطر جمیع المخاطر، وتش
ومخاطر تكنولوجیا المعلومات، وأمن المعلومات، ومخاطر السمعة، وما  مخاطر التشغیل ومخاطر االحتیالوالسیولة  مخاطر  و

إدارتھا الرقابة المستمرة علیھا ومراجعتھا وإلى المتابعة ووتقییمھا  المخاطر  ، كما تشمل أیضاً العملیات من مرحلة نشوء إلى ذلك
أد المخاطر أیضاً  والھیئات واإلبالغ عنھا. وتغطي إدارة  مستوى اإلدارة  مجلس اإلدارة واللجان المشكلة على  ومسؤولیات  وار 

والعملیات المتعلقة بأقسام إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة وااللتزام والتدقیق الداخلي. 

والتي تتماشى تماًما مع رؤیة تتضمن استراتیجیة إدارة المخاطر بالبنك أطر العمل الخاصة بمخاطر االلتزام والمخاطر المؤسسیة،  
البنك تجاه تحقیق قیمة قویة لكافة المساھمین. تشمل أھم البنود االستراتیجیة الخاصة برؤیة البنك: 

یعد الحفاظ على أسس مالیة وتشغیلیة قویة عامًال أساسًیا لإلدارة الفعالة  : أسس جیدة وقدرة قویة على تحمل المخاطر
ى تحمل المخاطر. للمخاطر كما یدعم القدرة عل 

إن نھج إدارة المخاطر المتوافق استراتیجًیا مع أھداف العمل  التوافق االستراتیجي والشراكة الدائمة مع خطوط األعمال :
یضمن شراكة وثیقة بین إدارة المخاطر ووحدات األعمال إلدارة المخاطر بشكل فعال. 

 االستخدام الفعال لرأس المال والسیولة والمخصصات :
ل االستخدام الفعال لرأس المال والسیولة والمخصصات على دعم النمو المستدام والحد من المخاطر.یعم

 :إطار عمل شامل ومتكامل لحوكمة الشركات والمخاطر
إن وجود إطار عمل قوي لحوكمة الشركات والمخاطر یضمن إدارة فعالة للمخاطر، ورقابة مستقلة، ومساءلة. 
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)٦٢(

مة) إدارة المخاطر (تت٢٦

مقدمة (تتمة) 

تعمل البنیة التحتیة القویة للمخاطر وثقافة المخاطر على دعم  البنیة التحتیة المرنة للمخاطر وثقافة المخاطر القویة :
الشفافیة والمساءلة والنھج االستباقي إلدارة المخاطر. 

إدارة المخاطر: یركز البنك بشدة على العوامل الرئیسیة التالیة لضمان وجود ممارسات جیدة في 

. الحوكمة القویة: ١

تتمیز   مسیطرة  بصورة  المخاطر  إدارة  وكذلك  بھ  المخاطر الخاص  إدارة  إطار  فعالیة  لضمان  قوي  حوكمة  بإطار  البنك  یمتاز 
اإلدارة، ووضوح السیاسات واإلجراءات، وانتظام التقاریر والمتابعة،  وبالشفافیة. یشمل ذلك اللجان على مستوى مجلس اإلدارة  

الداخلیین والخارجیین. واإلشراف المستقل من أصحاب المصلحة

مجلس اإلدارة على مستوىلجان

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

لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة )أ(
لجنة االئتمان التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن وضع استراتیجیة مخاطر االئتمان ومراقبة العملیات االئتمانیة بشكل عام داخل  
البنك واالحتفاظ بمحفظة متنوعة وتفادي تركیزات المخاطر غیر المرغوب بھا وتحسین الجودة العامة لموجودات المحفظة وااللتزام 

وجیھات التنظیمیة. بسیاسات االئتمان والت

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

والسردیة للبنك وعملیات الرقابة الداخلیة وااللتزام والتدقیق الداخلي / الخارجي 

المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لجنة) ج(

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

رقابة فعالة ومراقبة التعرضات الكلیة للمخاطر (تشمل وال تقتصر على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السیولة ومخاطر  
التشغیل والمخاطر القانونیة). 

لجنة مكافآت المجموعة) د(

بالحوك كافة الشؤون المتعلقة  اإلدارة في  مجلس  بالنیابة عن  مكافآت المجموعة  مة والمكافآت والترشیحات والخطط  تعمل لجنة 
االستراتیجیة، باستثناء تلك الصالحیات واإلجراءات الحصریة لمجلس اإلدارة على أساس األحكام القانونیة أو النظام األساسي. 
أن  من  أجل التأكد  من  وذلك  المكافآت،  خطة  على  في اإلشراف  مجلس اإلدارة  دعم  مسؤولیة  المجموعة  مكافآت  بلجنة  ویناط 

مكافآت مالئمة ومتوافقة مع ثقافة البنك واألعمال طویلة االجل وقابلیة تحمل المخاطر واألداء وبیئة الرقابة وأي متطلبات قانونیة  ال
أو نظامیة.

لجنة التدقیق والمخاطر المشتركة بمجلس اإلدارة (ھـ) 
بمجلس اإلدارة وذلك بصورة دوریة وفًقا لتوجیھات مصرف  ُیعقد اجتماع مشترك بین لجنة التدقیق بمجلس اإلدارة ولجنة المخاطر  

اإلمارات العربیة المتحدة المركزي لضمان التنسیق الفعال والتعاون بین اللجنتین في إدارة المخاطر. یعمل ھذا االجتماع المشترك  
رات فعالة في األمور المتعلقة  على دعم إطار العمل العام إلدارة المخاطر من خالل توفیر منصة لعقد مناقشات قویة وصنع قرا

بإدارة المخاطر. 
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اإلدارة بالبنكلجان

شامل.  دعمیتم   والحوكمة على نحو  مجلس اإلدارة بواسطة لجان اإلدارة الرئیسیة لضمان إدارة المخاطر  مستوى  اللجان على 
تشمل ھذه اللجان: 

لجنة اإلدارة )أ(

اإلدارة التوجیھ االستراتیجي العام للمؤسسة، بما في ذلك إدارة المخاطر، عن طریق مراجعة واعتماد قابلیة المؤسسة  تقدم لجنة  
للمخاطر وتحملھا للمخاطر وإطار عمل إدارة المخاطر وتوفیر اإلشراف العام على عملیة إدارة المخاطر. 

لجنة االئتمان ) ب(

رحات االئتمان واعتمادھا، وضمان االمتثال لسیاسات االئتمان وإجراءاتھا، وتوفیر  لجنة االئتمان ھي المسئولة عن مراجعة مقت
المتابعة المستمرة لمخاطر االئتمان. 

لجنة الموجودات والمطلوبات ) ج(

توصیاتھا   المؤسسة.وتقدم اللجنة  السیولة في  ومخاطر  الفائدة  معدل  إدارة  رئیسًیا في  دوًرا  والمطلوبات  الموجودات  لجنة  تلعب 
مان مستوى كاف من السیولة أثناء العمل ضمن إطار عمل قوي للسیطرة على المخاطر. ویساعد ذلك على إدارة ھذه المخاطر  لض

بفاعلیة.

لجنة إدارة المخاطر ) د(

كما تعمل لجنة إدارة المخاطر على دعم مجلس اإلدارة واإلدارة للوفاء بالمسؤولیات الواقعة على عاقتھم فیما یتعلق بإدارة المخاطر.
القانونیة   للشروط  االمتثال  وضمان  البنك،  مستوى  على  المخاطر  إلدارة  الداخلیة  الرقابة  نظام  فعالیة  تقییم  على  اللجنة  تعمل 
،  ا والتنظیمیة، ومراجعة أداء المھام الخاصة بإدارة المخاطر. توفر اللجنة إشراًفا محایدًا على إطار عمل إدارة المخاطر وعملیاتھ

یة عن أنشطة إدارة المخاطر إلى مجلس اإلدارة واإلدارة. وتقدم تقاریر دور

اللجنة التوجیھیة لتكنولوجیا األعمال ) ه(

المرتبطة بالتكنولوجیا داخل المؤسسة، بما في ذلك أمن المعلومات  تقوم اللجنة التوجیھیة لتكنولوجیا األعمال بمتابعة المخاطر 
والمرونة التكنولوجیة. 

لجنة تجربة العمالء) و(
لجنة تجربة العمالء أن أنشطة المؤسسة التي تواجھ العمالء تتماشى مع قابلیتھا للمخاطر وأن المخاطر المرتبطة بتفاعالت  تضمن

العمالء تخضع لإلدارة الفعالة. 

. إطار عمل قابلیة المخاطر: ٢

وضع البنك إطار عمل لتقبل المخاطر للتأكد من أن أنشطتھ الخاصة بالمخاطر تتماشى مع أھدافھ اإلستراتیجیة وقدرتھ على تحمل  
المخاطر.یتضمن إطار العمل تعریفات واضحة لمدى تقبل البنك للمخاطر والحدود الخاصة بأنواع المخاطر المختلفة، باإلضافة 

التقاریر لضمان عدم تجاوز ھذه الحدود. إلى المتابعة المنتظمة وإعداد 

. االستدامة ٣

یلتزم البنك بدمج اعتبارات االستدامة في إطار إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر البیئیة واالجتماعیة ومخاطر الحوكمة. وضع  
تعرضھ لھذه المخاطر. البنك إجراءات لتقییم وإدارة المخاطر البیئیة واالجتماعیة ومخاطر الحوكمة، ویرصد بانتظام
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. ثالثة خطوط دفاعیة: ٤

تحدید المخاطر وتقییمھا   مًعا لضمان  خطوط دفاعیة، والتي تعمل  ثالثة  الخاص بالبنك على  المخاطر  إدارة  تم بناء إطار عمل 
ومراقبتھا والسیطرة علیھا بشكل فعال: 

 األعمال المسؤولة عن تحدید المخاطر وتقییمھا وإدارتھا ضمن أنشطتھا الیومیة. خط الدفاع األول ھو وحدة
 .خط الدفاع الثاني ھو مھام إدارة المخاطر، والتي توفر اإلشراف والدعم لوحدات العمل في إدارة المخاطر
فعالیة إطار إدا ھو مھام التدقیق الداخلي، والتي تقوم بشكل مستقل بتقییم  بالبنك وتقدیم خط الدفاع الثالث  المخاطر  رة 

توصیات للتحسین. 

في إطار خطوط الدفاع الثالثة، یتم تكمیل لجان مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة بالمھام المسؤولة عن المتابعة الیومیة للمخاطر: 

إدارة المخاطر قسم)أ(

عمل ھذه یوصیانتھا لضمان وجود عملیات رقابة مستقلة. وإدارة المخاطر مسؤولیة تنفیذ اإلجراءات المتعلقة بالمخاطر  قسمتولى  ی
بصورة وثیقة مع المؤسسة التجاریة لدعم أنشطتھا بالتزامن مع حمایة محفظة مخاطر البنك. وقد وضع آلیات حكیمة لمراقبة القسم

مقاییس الشروط والسیاسات  المخاطر (العملیات واألنظمة) من أجل ضمان التزام موجودات المخاطر ومحافظ الموجودات الفردیة ب
المتفق علیھا. ویراجع البنك جمیع مستندات االئتمان وتقاریر سیاسات ومحافظ المخاطر وتقدمھا إلى لجنة االئتمان ولجنة المخاطر. 

إدارة االئتمان )ب (
عتمادھا، وضمان االمتثال  تتولى إدارة االئتمان مسؤولیة قیادة استراتیجیة االئتمان العامة للبنك، ومراجعة مقترحات االئتمان وا

لسیاسات االئتمان وإجراءاتھا، وتقدیم المساعدة في المتابعة المستمرة لمخاطر االئتمان. 

األسواق المالیة ) ج(

إدارة إدارة   عن  األول  المسؤول  یعد  كما  العام،  المالي  والھیكل  البنك  ومطلوبات  موجودات  إدارة  عن  مسؤولة  المالیة  األسواق 
مخاطر التمویل والسیولة لدى البنك. 

التدقیق الداخلي ) د(

كفایة ا  مدى  حیث یقوم بفحص  سنویاً  المخاطر لدى البنك  بمراجعة عملیات إدارة  إلجراءات المطبقة  یقوم قسم التدقیق الداخلي 
والتزام البنك بھا. یقوم قسم التدقیق الداخلي بمناقشة النتائج التي توصل إلیھا عن كافة عملیات المراجعة مع اإلدارة ویقوم برفع  

تقاریر عن النتائج والتوصیات إلى لجنة التدقیق المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

عام   عام  ٢٠١٩منذ  اإلمارا٢٠٢٢وحتى  مصرف  أصدر  المتعلقة  ،  واللوائح  المعاییر  من  عددًا  المركزي  المتحدة  العربیة  ت 
ومكافحة غسیل األموال، كفایة رأس المال وإطار إدارة رأس ، وتنظیم حمایة المستھلك،بالعناصر المختلفة إلدارة المخاطر الشاملة

و المالیة  تشمل المعاییر واللوائح، على سبیل المثال ال الحصر، التقاریر  والضوابط الداخلیة واالمتثال  المال.  التدقیق الخارجي 
والتدقیق الداخلي والمخاطر التشغیلیة ومخاطر البلد ومخاطر التحویل ومخاطر السوق ومعدل الفائدة ومخاطر معدل العائد التي تم  

ن االمتثال اعتبارًا من تاریخ  باتخاذ إجراءات لاللتزام بالمعاییر واللوائح المذكورة أعاله لضما البنك  قوم  ی.  ٢٠١٩تفعیلھا في عام  
التنفیذ الفعلي.
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نظم قیاس المخاطر واإلبالغ عنھا . ٥

یتم رصد ومراقبة المخاطر بصورة رئیسیة على أساس السقوف الموضوعة من قبل البنك. تعكس ھذه السقوف استراتیجیة العمل  
الخطر الذي یكون البنك مستعد لقبولھ، مع مزید من التركیز على قطاعات معینة. وإضافة والبیئة السوقیة للبنك وكذلك مستوى  

إلى ذلك، یراقب البنك ویقِیم قدرتھ العامة على تحّمل المخاطر فیما یتعلق بالتعرض الشامل للمخاطر بجمیع أنواعھا ونشاطاتھا. 

معالجتھا من أجل التحدید والتحلیل والمراقبة في وقت یتم فحص المعلومات التي یتم الحصول علیھا من جمیع األعمال ث م تتم 
مبكر. یستلم مجلس اإلدارة تقریرًا ربع سنوي شامل للمخاطر االئتمانیة لتقدیم كافة المعلومات الضروریة للتقییم والتقریر حیال  

الستثناءات من السقوف ومعدالت السیولة المخاطر االئتمانیة ذات الصلة للبنك. یتضمن التقریر التعرض الكلي لمخاطر االئتمان وا
والتغیرات على محفظة المخاطر. وتتولى اإلدارة العلیا تقییم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتمان على أساس ربع سنوي.

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

یتم تقدیم بیانات موجزة إلى الرئیس التنفیذي ولجنة المخاطر وجمیع أعضاء اإلدارة ذوي الصلة في كافة الجوانب المتعلقة بالمخاطر  
أي تطورات أخرى في  التي اختارھا البنك، وذلك یشمل مدى االلتزام بالسقوف واالستثمارات الخاصة والسیولة، باإلضافة إلى  

المخاطر. 

الحد من المخاطر . ٦

وسمعتھ.   المحتملة على عملیاتھ وأدائھ المالي  المخاطر  تأثیر  الحد من  المخاطر یھدف إلى  شامل لتخفیف  إطار عمل  نفذ البنك 
ستراتیجیات بصورة  ویشمل ذلك تحدید المخاطر وتقییمھا، وتنفیذ استراتیجیات التخفیف من حدة المخاطر، ورصد فعالیة ھذه اال

دوریة.

یعتمد البنك بصورة فعالة على الضمانات للحد من تعرضھ لمخاطر االئتمان. 

یستخدم البنك كذلك في إطار إدارتھ الشاملة للمخاطر المشتقات وأدوات أخرى لمواجھة المخاطر الناجمة عن التغیرات في أسعار  
الفائدة والعمالت األجنبیة. 

الستمرار األعمال . إطار عمل قوي ٧

یوفر إطار وسیاسة استمراریة األعمال المھیكلة جیدًا الخاصة بالبنك، بجانب إطار العمل الشامل إلدارة األزمات وخطط الطوارئ  
التكمیلیة وبروتوكوالت االستجابة للحوادث، أساًسا قوًیا للمرونة المؤسسیة ضد االضطرابات الشدیدة أو األحداث غیر المتوقعة، 

األخیرة. وتخضع ھذه األطر واإلجراءات الختبارات دوریة، مع الحد األدنى من عملیات التقییم  COVID-19مثل جائحة كورونا  
السنوي، وذلك لضمان فعالیتھا وجاھزیتھا لھذه السیناریوھات.

مخاطر االئتمان 

التعاقدیة مما یتسبب في تكبد  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة العمیل أو الطرف المقابل على الوفاء بالتعھدات / االلتزامات  
البنك خسائر مالیة. وتنشأ ھذه المخاطر من اإلقراض والتمویل التجاري والخزینة واألنشطة األخرى التي یقوم بھا البنك. تعتبر 

ة تفویض  مخاطر االئتمان أكبر المخاطر التي تواجھ البنك، وتتم مراقبتھا بفعالیة وفقاً لسیاسات االئتمان التي تحدد بوضوح عملی
صالحیات اإلقراض والسیاسات واإلجراءات ذات الصلة. وتنطوي إدارة مخاطر االئتمان أیضاً على مراقبة تركیزات المخاطر  

حسب قطاع العمل والمنطقة الجغرافیة. 

طراف المقابلة،  وضع البنك إجراءات لمراجعة الجدارة االئتمانیة للكشف المبكر عن التغیرات المحتملة في الجدارة االئتمانیة لأل
وكذلك المراجعة المنتظمة للضمانات. سقوف الطرف المقابل تحدد باستخدام نظام تصنیف مخاطر االئتمان الذي یحدد لكل طرف  
ھذه اإلجراءات للبنك بتقییم الخسائر المحتملة   وتسمح  خاضعة للمراجعة المنتظمة.  المخاطر  للمخاطر. تصنیفات  مقابل تصنیفاً 

اطر التي یتعرض لھا وباتخاذ اإلجراءات التصحیحیة. الناجمة عن المخ 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٦٦(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٦

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

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھمإیضاحات 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 
٥١٫١٦٢٫٧٨٠١٫٩٥٣٫١٤١(ال یشمل النقد في الصندوق)

٦٣٠٢٫٨٣٧٣٧٨٫٧٣٥مبالغ مستحقة من البنوك
٧٨٫٢٣٩٫٦٣٥٨٫٩١٣٫٧٤٢قروض وسلفیات (إجمالي) 

٨٣٫٨٨٩٫٠٦٤٣٫٥٣١٫٧٦٤استثمارات 
١٠٧٠٦٫٨٥٣٥٧٣٫٧٤٠موجودات أخرى* 

*باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والموجودات المستحوذ علیھا عند تسویة  
الدیون وموجودات العقود 

────────────────
١٤٫٣٠١٫١٦٩١٥٫٣٥١٫١٢٢المجموع

────────────────

٢٥٢٩٥٫٢٤٥٢٧٨٫٠٠٠خطابات اعتماد 
٢٥٢٫٠٧٢٫٦٩٣٢٫٣٨٦٫٠٣٤ضمانات 

٢٥٢٫٢٩٥٫٦٢١٢٫٢٨٦٫٩٧٥التزامات قروض غیر مسحوبة
────────────────

٤٫٦٦٣٫٥٥٩٤٫٩٥١٫٠٠٩المجموع
────────────────

١٨٫٩٦٤٫٧٢٨٢٠٫٣٠٢٫١٣١التعرض لمخاطر االئتمان مجموع 
════════════════

نظرا لتسجیل األدوات المالیة بالقیمة العادلة فإن المبالغ المبینة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان ولكنھا ال تمثل أقصى  
تعرض لمخاطر االئتمان والذي قد ینشأ في المستقبل نتیجة للتغیرات في القیم. 

تركیزات المخاطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

ارة تركیز المخاطر من حیث العمیل/الطرف المقابل، والمنطقة الجغرافیة، وقطاع العمل. بلغ أقصى تعرض لمخاطر االئتمان  یتم إد
ألف درھم). ٥٩٩٫٩٥٩:  ٢٠٢١ألف درھم (٥٧٤٫٩٥٩ما قیمتھ  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١فیما یتعلق بأي عمیل أو طرف مقابل كما في  
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تركیزات المخاطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان (تتمة) 

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: 

٢٠٢٢٢٠٢١
────────────────────────────────────────────

موجودات 
ألف درھم

مطلوبات طارئة 
والتزامات 
ألف درھم

موجودات 
ألف درھم 

مطلوبات طارئة 
والتزامات 
ألف درھم 

١١٫٩٦١٫٠١١٤٫٥٨٠٫٨٩٧١٣٬١٠٩٬٧٦٢٤٬٩٠٨٬١٠٨اإلمارات العربیة المتحدة 
١٫١٠٦٫٢٠٩١١٫٧٧٢١٬٢١٥٬٣٥٣٢٠٬٦٩٥األخرى دول الشرق األوسط 

١٩٢٫١٨٠١٤٫٧٤٨٦٤٬٣٢٣١٥٬١٨٦أوروبا
-٧٥٬٨٨٩-٢٣٧٫٥٨٥الوالیات المتحدة األمریكیة

٨٠٤٫١٨٤٥٦٫١٤٢٨٨٥٬٧٩٥٧٬٠٢٠باقي بلدان العالم
────────────────────────────────

١٤٫٣٠١٫١٦٩٤٫٦٦٣٫٥٥٩١٥٬٣٥١٬١٢٢٤٬٩٥١٬٠٠٩المجموع
════════════════════════════════

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

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم درھم ألف 

٣٫٩٠٧٫٥٧٩٤٫٠٩٨٫٧٤٧الخدمات المالیة 
١٫١٧٥٫٦٩٤١٫٥٢٣٫٧٤٢التجاري 
٦١٦٫٨٧٥٧٦٣٫٥٨٦التصنیع

٣٫٨٣٢٫٩٢٧٣٫٩١٨٫٢٦٢القطاع الحكومي والعام
٣٦٣٫١٩٥٤٨٠٫٤٨٧اإلنشاءات
١٫٢٣٢٫٦٥٩١٫٠٧١٫٨٥٤الخدمات 

٣٫١٧٢٫٢٤٠٣٫٤٩٤٫٤٤٤أخرى 
 ──────── ────────
١٤٫٣٠١٫١٦٩١٥٫٣٥١٫١٢٢

) ٧٠٢٫٦٣٤()٦٣٧٫٥٧٧(ناقصاً: مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات
 ──────── ────────
١٣٫٦٦٣٫٥٩٢١٤٫٦٤٨٫٤٨٨
════════════════
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)٦٨(
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مخاطر االئتمان (تتمة) 

لالنخفاض في القیمة تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض 

تشمل القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا تلك القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا حسب جدول السداد. إن تحلیل أعمار  
القروض والسلفیات التي تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض لالنخفاض في القیمة ھو على النحو التالي: 

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
أقل من 

یوماً ٣٠
٦٠إلى ٣١

یوماً 
٩٠إلى ٦١

یوماً 
أكثر من 

المجموع یوماً ٩١
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٨٬٠٦١٤٩٢٢٤٥٣٬٧١٠٥٢٬٥٠٨قروض وسلفیات 
═══════════════════════════════════

٢٠٢١دیسمبر ٣١

٤٢٬٣٩٦٨٬١٤٤٧١٠١٢٥٥١٬٣٧٥قروض وسلفیات
═══════════════════════════════════

:  ٢٠٢١(٪٩٨ما یقارب نسبة  ال یشتمل الجدول أعاله على المبالغ غیر متأخرة السداد والمرتبطة بقروض ذات دفعات متأخرة.  
) من القروض أعاله تم تقدیمھا إلى قطاع الشركات.٪٨٦

ومستحقات التمویل اإلسالمي ذات شروط معاد التفاوض بشأنھا القروض والسلفیات 

إن القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي ذات الشروط المعاد التفاوض بشأنھا ھي تلك التي تم إعادة جدولتھا أو إعادة  
لتي الثانیةاحلةرلملمعاد ھیكلتھا ضمن اتم تصنیف القروض المعاد جدولتھا واھیكلتھا، وحیث قام البنك بتقدیم تنازالت البد منھا.

والتي لم تتأثر بانخفاض قیمة االئتمان. –تجذب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي 

: كما یليلكل صنف من الموجودات المالیة داخل المیزانیة العمومیة التي أعید التفاوض بشأن بنودھا المبلغإجمالي 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

٨٦٩٫١٤٧٩٦٣٫٢١٩ومستحقات التمویل اإلسالمي قروض وسلفیات
══════════════

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 

١٩٬٠٤٨٣١٤٬١٣٥٥٣٥٬٩٦٤٨٦٩٬١٤٧الرصید المستحق 
)٢٩٢٬٩٠٦()٢٠٠٬٢١٥()٩٢٬١٥٢()٥٣٩(مخصص انخفاض القیمة ناقصاً: 

────────────────────────────
٢٠٢٢١٨٬٥٠٩٢٢١٬٩٨٣٣٣٥٬٧٤٩٥٧٦٬٢٤١دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════
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)٦٩(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر االئتمان (تتمة) 

(تتمة):كما یليالمدرج لكل صنف من الموجودات المالیة داخل المیزانیة العمومیة التي أعید التفاوض بشأن بنودھا المبلغ

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

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 

════════════════════════════

الضمانات والتعزیزات االئتمانیة األخرى

یحتفظ البنك بضمانات وتعزیزات ائتمانیة أخرى مقابل بعض تعرضاتھا االئتمانیة. وتتمثل األنواع الرئیسیة لھذه الضمانات التي  
ت والمخزون والذمم تم الحصول علیھا في النقد واألوراق المالیة والرھونات على الممتلكات العقاریة والمركبات والمنشآت واآلال

المدینة التجاریة. ویحصل البنك أیضا على ضمانات من الشركات األم مقابل القروض التي تقدمھا إلى شركاتھا التابعة والشركات  
مبادئ   ونوع الضمانات المطلوبة على تقییم المخاطر االئتمانیة للطرف المقابل. یتم تطبیق  ویعتمد حجم  األخرى التابعة للبنك. 

أغراض توجیھی لغیر  االستثمارات  مقابل  بضمانات  االحتفاظ  یتم  ال  وعموماً  ومؤشرات التقییم.  الضمانات  أنواع  قبول  بشأن  ة 
وحسب الضرورة تطلب  والمؤسسات المالیة. وتراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات  المتاجرة والمبالغ المستحقة من البنوك 

وتدرس قیمة الضمان أثناء الفحص الدوري للتسھیالت االئتمانیة ومدى كفایة مخصص  ضمانات إضافیة وفقا لالتفاقات المعنیة،  
انخفاض القیمة للقروض والسلفیات. 

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

نسبة التعرض المضمون 

٢٠٢٢٢٠٢١
ـــمان   النوع الرئیســـــي للضـــ

المحتفظ بھ
عقارات سكنیة٪ ١٠٠٪ ١٠٠قروض الرھن العقاري لألفراد 

الــمـــالــیـــة  ٪ ٦٢٪٦٤عمالء شركات  واألوراق  ــقـــد  الــن
بـــات   رـك ـم كـــات واـل ـل ـت ـم ـم واـل

والــمــمــتــلــكـــات  والــمــعـــدات 
والــذمم  والمخزون  التجــاریــة 

المدینة التجاریة



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٠(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٦

مخاطر االئتمان (تتمة) 

قروض الرھن العقاري لألفراد 

لمخاطر االئتمان من قروض الرھن العقاري لألفراد وفقاً لنسبة القرض إلى القیمة ھي كالتالي: التعرضات

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

نسبة القرض إلى القیمة

٢٧٩٬٨٢٣٢١٣٫٥٧٤٪ ٥٠أقل من 
٣٧١٬٠٧٧٥٧٩٫٥١١٪ ٧٥-٥١
١٢١٬٩٧٤١٧٦٫٨٠٥٪ ٩٠-٧٦
٢٤٬١٩٤٢٩٫٨٧٣٪ ١٠٠-٩١

٩٬٩٦٥٥٠٫٤٧٦٪ ١٠٠أكثر من 
──────────────

٨٠٧٬٠٣٣١٫٠٥٠٫٢٣٩المجموع
══════════════

قیمة الضمان. ویستثنى من قیمة الضمان أي   مبلغ القرض إلى  أساس نسبة إجمالي  یتم احتساب نسبة القرض إلى القیمة على 
بیعھ. وتستند قیمة الضمان بالنسبة للقروض السكنیة إلى قیمة الضمان عند اإلنشاء تعدیالت یتم إجراؤھا للحصول على الضمان أو  

المحدث بناء على التغیرات في مؤشرات أسعار المنازل. 

قروض تعرضت النخفاض في القیمة 

یلي التعرض لمخاطر  بالنسبة للقروض التي تعرضت لالنخفاض في القیمة، تستند قیمة الضمان إلى أحدث عملیات التثمین. وفیما 
االئتمان من قروض الرھن العقاري لألفراد التي تعرضت لالنخفاض في القیمة وفقاً لنسبة القرض إلى القیمة: 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

نسبة القرض إلى القیمة

٩٬٦٢٧٣٫٨٠٧٪ ٥٠أقل من 
٢٠٬٨٩٢٢١٫٦٣٦٪ ٧٥-٥١

١٦٬١٣٣٥٠٫٤٠٩٪ ٧٥أكثر من 
──────────────

٤٦٬٦٥٢٧٥٫٨٥٢المجموع
══════════════

ضمانات وتحسینات ائتمانیة أخرى

عمالء التجزئة 
، بلغ صافي القیمة الدفتریة للقروض والسلفیات التي تعرضت لالنخفاض في القیمة والممنوحة إلى ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  

ألف درھم)، كما بلغت القیمة العادلة للضمانات ٩٣٫٧٢٧: ٢٠٢١ألف درھم (٦٥٫٥٣٨الرھونات) العمالء من األفراد (بما فیھا 
ألف درھم).٥٣٫١٣٠: ٢٠٢١درھم (٤١٫٠٩٥القابلة للتحدید المحتفظ بھا مقابل تلك القروض والسلفیات 
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)٧١(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧
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عمالء شركات 

، بلغ صافي القیمة الدفتریة للقروض والسلفیات التي تعرضت لالنخفاض في القیمة والممنوحة إلى ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
ألف درھم)، كما بلغت القیمة العادلة للضمانات القابلة للتحدید ١٫٠٤٤٫٢٩٦:  ٢٠٢١ألف درھم (٦٠٨٫٢٦٨العمالء من الشركات  

ألف درھم). ٥٦٣٫٢٨٢: ٢٠٢١ألف درھم (٤٢٠٫٩٤٥ل تلك القروض والسلفیات (ال سیما العقارات التجاریة) المحتفظ بھا مقاب
وبالنسبة لكل قرض، فإن قیمة الضمانات المفصح عنھا ال تزید على القیمة االسمیة للقرض.

مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تعلیمات احتیاطي انخفاض القیمة بموجب 
٣٠بتاریخ  ٩ة المركزي توجیھاتھ الخاصة بالمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحد

رقم:  ٢٠١٨أبریل   اإلشعار  خالل  العملیة  CBUAE/BSD/2018/458من  وآثاره  التطبیق  تحدیات  من  العدید  یتناول  الذي 
عمًال  في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ("التوجیھ").٩قم  المترتبة على البنوك التي تعتمد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ر

الصادر عن مصرف اإلمارات  ٢٠١٠/ ٢٨من التوجیھ، تكون التسویة بین المخصص العام والخاص بموجب التعمیم  ٤-٦بالفقرة  
كما یلي:٩العربیة المتحدة المركزي والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

: عام احتیاطي انخفاض القیمة
الصادر عن المصرف المركزي في دولة ٢٨/٢٠١٠المخصصات العامة بموجب التعمیم رقم  

١٥٥٫٦٠١١٦٣٫٨٦٩اإلمارات العربیة المتحدة 

التقاریر المالیة رقم  بموجب المعیار الدولي إلعداد  ٢والمرحلة  ١مخصصات المرحلة  ناقصاً:  
٩٣٣٨٫٥١٠٢٦٠٫١١٦

──────────────
--مخصص عام محول إلى احتیاطي انخفاض القیمة 

══════════════

: فردي احتیاطي انخفاض القیمة
الصادر عن المصرف المركزي في دولة ٢٨/٢٠١٠بموجب التعمیم رقم  الفردیةالمخصصات  

١٦٩٫٦٧٦٢٦٩٫٧٢٦اإلمارات العربیة المتحدة 

٩٢٩٦٫٨٢٥٤٤٠٫٢٧٦بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣مخصصات المرحلة ناقصاً: 
──────────────

--محول إلى احتیاطي انخفاض القیمة فرديمخصص 
══════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٢(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٧

مخاطر السیولة 
البنك عند الوفاء بالتزاماتھ المرتبطة بالمطلوبات المالیة  تتمثل مخاطر السیولة في المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد یواجھھا 

التي تتم تسویتھا بتسلیم مبالغ نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. وتنشأ مخاطر السیولة نتیجة الحتمالیة عدم قدرة البنك على الوفاء  
اطر، قامت اإلدارة بترتیب مصادر تمویل  بالتزامات السداد عند استحقاقھا في ظل الظروف العادیة والصعبة. وللحد من ھذه المخ 

متنوعة باإلضافة إلى قاعدة الودائع األساسیة، كما أنھا طبقت سیاسة إلدارة الموجودات مع األخذ بعین االعتبار عنصر السیولة 
طوارئ إلدارة مخاطر  ومراقبة التدفقات النقدیة المستقبلیة والسیولة بشكل یومي. وقد قام البنك بإعداد عملیات رقابة داخلیة وخطط  

ضمانات من الدرجة العالیة یمكن استخدامھا لضمان توفر   وتوفر  السیولة. ویتضمن ذلك إجراء تقییم للتدفقات النقدیة المتوقعة 
تمویل إضافي عند الحاجة. 

ال حالة التوقف غیر  بسھولة في  أن یتم تسییلھا  موجودات متداولة ومتنوعة من المفترض  بمحفظة  البنك  متوقع للتدفقات  یحتفظ 
ذلك،   إضافة إلى  لدیھا.  للوفاء باحتیاجات السیولة  علیھا  یمكن الحصول  بھا  ملتزم  تسھیالت ائتمانیة  النقدیة. ویملك البنك أیضاً 

من الودائع  ٪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 و٧-٢٠٢١ألجل (

مجموعة متنوعة من التصورات، مع إیالء العنایة الواجبة لعناصر الضغط المتعلقة بالسوق بشكل عام والبنك على وجھ التحدید.

لحدود النظامیة لنسب اإلقراض إلى الموارد المستقرة والموجودات السائلة المؤھلة إلى إجمالي الجانب األكثر أھمیة ھو االحتفاظ با 
المطلوبات. ویركز البنك على أھمیة الحسابات الجاریة والودائع ألجل وحسابات التوفیر كمصادر تمویل لقروضھا إلى العمالء. 

ارد المستقرة التي تقارن القروض والسلفیات إلى العمالء كنسبة من ویتم مراقبة ھذه الحسابات باستخدام نسبة اإلقراض إلى المو
نسبة  تطبیق  تم  األجل.  متوسطة  القروض  جانب  إلى  للعمالء  األساسیة  التوفیر  وحسابات  األساسیة  الجاریة  العمالء  حسابات 

قد استبدلت ھذه النسبة نسبة ، و٢٠١٥الموجودات السائلة المؤھلة من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي في سنة  
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: 

٢٠٢٢٢٠٢١

٪ ٨٠٫٧٪٨٦٫٩الموارد المستقرة نسبة اإلقراض إلى 
٪ ١٩٫١٪١٧٫٦نسبة الموجودات السائلة المؤھلة



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٣(

المخاطر (تتمة) إدارة ٢٦

مخاطر السیولة (تتمة) 
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 دون

كما یلي: ٢٠٢٢دیسمبر 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 

١٬٢٠٧٬٥٨٩----١٬٢٠٧٬٥٨٩--١٬٢٠٧٬٥٨٩

٣٠٢٬٨٣٧----٣٠٢٬٨٣٧--٣٠٢٬٨٣٧مبالغ مستحقة من البنوك
٨٬٢٣٩٬٦٣٥-٢٬٠٨٢٬٦٤٦٣٣٦٬٦٢٧١٩١٬٢٨٢٢٬٦١٠٬٥٥٥٢٬٣٧٤٬٧٨٥٣٬٢٥٤٬٢٩٥٥٬٦٢٩٬٠٨٠قروض وسلفیات (إجمالي) 

٥٠٧٬٩١٩١٠٤٬٥٨٠٣٦٬٦٤٨٦٤٩٬١٤٧١٬٥٤٦٬٢٩٢١٬٦٩١٬٣٧٩٣٬٢٣٧٬٦٧١٦٥٨٣٬٨٨٧٬٤٧٦استثمارات 
٢٩٥٬٦٩٦٢٩٥٬٦٩٦-------ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ

٧٨٢٬٥٨٩-٤١٢٬٨٣٠٢٠٢٬٤٥٩١٩٬٣٠١٦٣٤٬٥٩٠١٢٥٬٩٦١٢٢٬٠٣٨١٤٧٬٩٩٩موجودات أخرى 
مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات  

وفوائد معلقة 
)٦٣٥٬٣٣٥(----) ٦٣٥٬٣٣٥(-- ) ٦٣٥٬٣٣٥ (

────────────── ──────────────────────────────────────────────────
٣٬٨٧٨٬٤٨٦٦٤٣٬٦٦٦٢٤٧٬٢٣١٤٬٧٦٩٬٣٨٣٤٬٠٤٧٬٠٣٨٤٬٩٦٧٬٧١٢٩٬٠١٤٬٧٥٠٢٩٦٬٣٥٤١٤٬٠٨٠٬٤٨٧مجموع الموجودات 

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

المطلوبات وأموال المساھمین 
٣٬٢٧٢٬٤٤٣---- ٢٬٨٤٤٬٨٩٣٢٤٢٬٣٧٥١٨٥٬١٧٥٣٬٢٧٢٬٤٤٣مبالغ مستحقة إلى البنوك 

٨٬٥٦٨٬٥٨٧-١٨٩٬٦٣٧-٥٬٣٦٤٬٢٢٢١٬٥١٧٬٠٦٩١٬٤٩٧٬٦٥٩٨٬٣٧٨٬٩٥٠١٨٩٬٦٣٧ودائع العمالء 
٥٬٨٣٨١٧٬٧٢٨٧٤٠٬١٢١- ٤٩٥٬٥٧٠٢٠٢٬٣٤٣١٨٬٦٤٢٧١٦٬٥٥٥٥٬٨٣٨مطلوبات أخرى 

١٬٤٩٩٬٣٣٦١٬٤٩٩٬٣٣٦-------حقوق الملكیة للمساھمین 
────────────────────────────────────────────────────────────────

١٩٥٬٤٧٥١٬٥١٧٬٠٦٤١٤٬٠٨٠٬٤٨٧- ٨٬٧٠٤٬٦٨٥١٬٩٦١٬٧٨٧١٬٧٠١٬٤٧٦١٢٬٣٦٧٬٩٤٨١٩٥٬٤٧٥مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة للمساھمین 
────────────────────────────────────────────────────────────────

- ) ١٬٢٢٠٬٧١٠(٣٬٨٥١٬٥٦٣٤٬٩٦٧٬٧١٢٨٬٨١٩٬٢٧٥) ٧٬٥٩٨٬٥٦٥() ١٬٤٥٤٬٢٤٥() ١٬٣١٨٬١٢١() ٤٬٨٢٦٬١٩٩(صافي عجز السیولة 
════════════════════════════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٤(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٦

السیولة (تتمة) مخاطر

: ٢٠٢١دیسمبر 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 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة  
المتحدة المركزي 

٢٬٠٠٩٬٥٦٥----٢٬٠٠٩٬٥٦٥--٢٬٠٠٩٬٥٦٥

٣٧٨٬٧٣٥----٣٧٨٬٧٣٥--٣٧٨٬٧٣٥البنوكمبالغ مستحقة من 
٨٬٩١٣٬٧٤٢-٢٬١٩٤٬٤١٩٤٧٤٬٣١٣٣٠٠٬٠٠٨٢٬٩٦٨٬٧٤٠٢٬٦١٤٬٨١٩٣٬٣٣٠٬١٨٣٥٬٩٤٥٬٠٠٢قروض 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 
قیمة القروض والسلفیات  مخصص االنخفاض في 

وفوائد معلقة 
)٧٠٠٬٣٩٢(----) ٧٠٠٬٣٩٢(--) ٧٠٠٬٣٩٢ (

────────────── ──────────────────────────────────────────────────
٤٬٢٨١٬١٧٤٦٩٣٬٧٥٣٤٨٨٬٧٥٣٥٬٤٦٣٬٦٨٠٤٬١٧٩٬٣٠٠٥٬٢٣٣٬٠٩٣٩٬٤١٢٬٣٩٣٣٠٣٬٩٦٩١٥٬١٨٠٬٠٤٢مجموع 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 
٤٨٥٬٦٩٥٤٣٬٩٤٨١٨٨٬٤٠١٧١٨٬٠٤٤٥٣٬١١٥٦٠٬٧٧٣١١٣٬٨٨٨١٨٬٨٠٦٨٥٠٬٧٣٨قروض متوسطة األجل 

١٬٥١١٬٨٩٢١٬٥١١٬٨٩٢-------مطلوبات أخرى 
────────────────────────────────────────────────────────────────حقوق الملكیة للمساھمین 

٨٬١٥٤٬٠٧١٢٬٢٠٧٬٣٧٠٢٬٣٠٦٬٢٢٣١٢٬٦٦٧٬٦٦٤٩٢٠٬٩٠٧٦٠٬٧٧٣٩٨١٬٦٨٠١٬٥٣٠٬٦٩٨١٥٬١٨٠٬٠٤٢
────────────────────────────────────────────────────────────────مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة للمساھمین 

)١٬٢٢٦٬٧٢٩(٣٬٢٥٨٬٣٩٣٥٬١٧٢٬٣٢٠٨٬٤٣٠٬٧١٣)٧٬٢٠٣٬٩٨٤()١٬٨١٧٬٤٧٠()١٬٥١٣٬٦١٧()٣٬٨٧٢٬٨٩٧(-
════════════════════════════════════════════════════════════════السیولة صافي عجز 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٥(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٦

مخاطر السیولة (تتمة) 
تحلیل المطلوبات المالیة من حیث آجال االستحقاق التعاقدیة المتبقیة

على أساس التزامات السداد التعاقدیة غیر  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١استحقاق المطلوبات المالیة للبنك في  یلخص الجدول أدناه آجال  
المخصومة. ویتم التعامل مع المبالغ المسددة الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان ھذا اإلشعار سوف یتم تقدیمھ في الحال. ومع ذلك، 

لما یتوقع البنك أن العدید من العمالء لن یطلبوا السدا د في أقرب موعد للدفع، وال یعكس الجدول التدفقات النقدیة المتوقعة وفقاً 
تشیر إلیھ تجربة البنك السابقة في االحتفاظ بالودائع.

أكثر من ٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحتالقیمة
المجموع سنوات ٥سنواتشھراً أشھر الطلب الدفتریة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم المطلوبات المالیة 

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٢

مبالغ مستحقة إلى  
البنوك 

٣٬٣١٥٬٤١٤--٣٬٢٧٢٬٤٤٣٥٦٬٧٩٤٢٬٨١٦٬٥٧٩٤٤٢٬٠٤١

٨٬٧٢٨٬٨٤٠-٨٬٥٦٨٬٥٨٧٢٬٨٦٨٬٤٨٤٢٬٥٣٤٬٨١٩٣٬١٢٤٬٤٥٩٢٠١٬٠٧٨ودائع العمالء 
٧٣٠٬٠٥٣--٧٣٠٬٠٥٣٢٤٤٬٥٥٧٢٦٨٬٢٢٤٢١٧٬٢٧٢مطلوبات أخرى

١٢٬٢٨٤٣٥٬٢٥٣١٠٤٬٥٩٠١١٬٦٢٥١٦٣٬٧٥٢-١٦٣٬٧٥٢مشتقات مالیة 
──────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات  
المالیة غیر 
المخصومة 

١٢٬٧٢٨٬٨٣٥٣٬١٦٩٬٨٣٥٥٬٦٢٥٬٩٠٦٣٬٨١٩٬٠٢٥٣٠٥٬٦٦٨١١٬٦٢٥١٢٬٩٣٢٬٠٥٩

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

أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٣٣أقل من تحتالقیمة 
المجموع سنوات ٥سنوات شھراً أشھر الطلب الدفتریة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف  ألف درھم ألف درھم المطلوبات المالیة

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--٧٣٤٬٠٧٢٢٤٥٬٤٣٦٢٥٨٬٧٨١٢٢٩٬٨٥٥أخرىمطلوبات 

١٣٬٤٤٠٣٧٬٨٨٧١٣٩٬٦٦١٢٧٬٦٦٣٢١٨٬٦٥١-٢١٨٬٦٥١مشتقات مالیة 
──────────────────────────────────────────

مجموع 
المطلوبات المالیة  
غیر المخصومة

١٣٬٧٧٠٬١٣٦٣٬٠٧٢٬٧٠٠٥٬١٤٢٫٩٩٥٤٫٦١٥٫٩٧١١٫٠٣٥٫٧٠٧٢٧٫٦٦٣١٣٫٨٩٥٫٠٣٦

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٦(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٦

مخاطر السیولة (تتمة) 

تتم تسویة ھذه  تمثل األدوات المالیة المشتقة الموضحة في الجدول أعاله إجمالي التدفقات النقدیة غیر المخصومة. ومع ذلك، قد  
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

٢٠٢٢دیسمبر ٣١

٢١٬١٠٧٦٤٬٤٥٣١٦٢٬٨٥٣١٧٬٢١٦٢٦٥٬٦٢٩-تدفقات نقدیة مستلمة
)١٦٣٬٧٥٢()١١٬٦٢٥()١٠٤٬٥٩٠()٣٥٬٢٥٣()١٢٬٢٨٤(-تدفقات نقدیة مدفوعة 

──────────────────────────────────────────
٨٬٨٢٣٢٩٬٢٠٠٥٨٬٢٦٣٥٬٥٩١١٠١٬٨٧٧-الصافي 

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

مخصومة بالمعدالت 
)٩٧٫١٦٢()٥٫٣٧١()٥٥٫٦٦٩()٢٧٫٧١٩()٨٫٤٠٣(-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 

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 

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٧(

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 درھمألف درھمألف درھم

دیسمبر  ٣١
٢٠٢٢

٢٬٣٦٧٬٩٣٨-١٬٨١٨٬١٣٤٣٣٦٬٣٨٩٢١٣٬٤١٥-مطلوبات طارئة 
٢٬٢٩٥٬٦٢١----٢٬٢٩٥٬٦٢١التزامات 

───────────────────────────────────────────
٤٬٦٦٣٬٥٥٩-٢٬٢٩٥٬٦٢١١٬٨١٨٬١٣٤٣٣٦٬٣٨٩٢١٣٬٤١٥المجموع 

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

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

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

ال یتوقع البنك أن یتم سحب كافة المطلوبات الطارئة أو االلتزامات، وبالتالي یتوقع أن تكون التدفقات النقدیة الفعلیة أقل من تلك 
أعاله. الظاھرة في الجدول 

مخاطر السوق 

السوق من التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. وقد وضع مجلس اإلدارة  تنشأ مخاطر
حدودًا لقیمة المخاطر التي یمكن قبولھا. ویتم مراقبة ذلك على أساس مستمر من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك. 

مخاطر أسعار الفائدة 
ائدة من احتمال تأثیر التغَیرات في معدالت الفائدة على الربحِیة المستقبلِیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة. تنشأ مخاطر أسعار الف

ویتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتیجة لحاالت عدم التطابق أو الفروق في قیمة الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج  
أو ُیعاد تسعیرھا في فترة معینة. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للفروق في معدالت المیزانیة العمومیة التي یحین أجلھا 

الفائدة لفترات محددة. وتتم مراقبة المراكز على أساس یومي، كما یتم استخدام استراتیجیات التحوط إلبقاء ھذه المراكز ضمن  
الحدود الموضوعة.

من خالل مراقبة الفروق في معدالت الفائدة ووضع حدود معتمدة مسبقاً لفئات إعادة  یتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بصورة رئیسیة
مساعدتھا من قبل قسم الخزینة في أنشطة   الموجودات والمطلوبات ھي ھیئة مراقبة االلتزام بھذه الحدود، ویتم  التسعیر. لجنة 

المراقبة الیومیة.



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٨(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٦

أسعار الفائدة (تتمة) مخاطر

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

٣أقل من 
أشھر

١٢إلى ٣
شھراً 

٥إلى ١
سنوات

أكثر من
سنوات٥

غیر حساس  
للفائدة 

القیمة
الدفتریة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠٢٢دیسمبر ٣١

الموجودات 
نقد وأرصدة لدى  

مصرف اإلمارات  
العربیة المتحدة 

المركزي

٣٥٧٬٥٨٩١٬٢٠٧٬٥٨٩---٨٥٠٬٠٠٠

٣٠٢٬٨٣٧٣٠٢٬٨٣٧----مبالغ مستحقة من البنوك 
وسلفیات قروض 

(صافي) 
٧٬٦٠٤٬٣٠٠-٥٬٧٥٢٬٧١٨٥٤٣٬٢٧٤١٬٠٥٨٬٢٩٨٢٥٠٬٠١٠

٥٠٧٬٩١٩١٤١٬٢٢٨١٬٦١٣٬٤٥٩١٬٦٢٤٬٢١٦٦٥٤٣٬٨٨٧٬٤٧٦استثمارات
ممتلكات ومعدات 

وأعمال رأسمالیة قید  
التنفیذ 

----٢٩٥٬٦٩٦٢٩٥٬٦٩٦

٧٨٢٬٥٨٩٧٨٢٬٥٨٩----موجودات أخرى 
───────────────────────────────────────────

٧٬١١٠٬٦٣٧٦٨٤٬٥٠٢٢٬٦٧١٬٧٥٧١٬٨٧٤٬٢٢٦١٫٧٣٩٫٣٦٥١٤٫٠٨٠٫٤٨٧مجموع الموجودات
───────────────────────────────────────────

المطلوبات وحقوق  
الملكیة للمساھمین

٥٦٬٧٩٤٣٬٢٧٢٬٤٤٣--٢٬٧٨٨٬٠٩٩٤٢٧٬٥٥٠مبالغ مستحقة إلى البنوك 
٢٬٩١٥٬٤٩٢٨٬٥٦٨٬٥٨٧-٢٬٥٠٤٬٢٦٥٢٬٩٧٨٬٥٧٤١٧٠٬٢٥٦ودائع العمالء  
٧٤٠٬١٢١٧٤٠٬١٢١----مطلوبات أخرى

١٬٤٩٩٬٣٣٦١٬٤٩٩٬٣٣٦----حقوق الملكیة للمساھمین 
───────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات
الملكیة  حقوق و

للمساھمین 

٥٬٢١١٬٧٤٣١٤٬٠٨٠٬٤٨٧-٥٬٢٩٢٬٣٦٤٣٬٤٠٦٬١٢٤١٧٠٬٢٥٦

───────────────────────────────────────────
-) ٣٬٤٧٢٬٣٧٨(٢٬٥٠١٬٥٠١١٬٨٧٤٬٢٢٦) ٢٬٧٢١٬٦٢٢(١٬٨١٨٬٢٧٣ضمن المیزانیة العمومیة 
٢٬٨٥٤٬٦٧٣٥٬٥٣٣٬٣٢١---٢٬٦٧٨٬٦٤٨خارج المیزانیة العمومیة 

───────────────────────────────────────────
فرق حساسیة أسعار  

الفائدة المتراكم 
٤٬٤٩٦٬٩٢١١٬٧٧٥٬٢٩٩٤٬٢٧٦٬٨٠٠٦٬١٥١٬٠٢٦٥٬٥٣٣٬٣٢١-

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



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٧٩(

إدارة المخاطر (تتمة) ٢٦

أسعار الفائدة (تتمة) مخاطر

٣أقل من 
أشھر

١٢إلى ٣
شھراً 

٥إلى ١
سنوات

أكثر من
سنوات٥

غیر حساس  
للفائدة 

القیمة 
الدفتریة

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

٢٢٨٬٧٣٥٣٧٨٬٧٣٥---١٥٠٬٠٠٠مبالغ مستحقة من البنوك  
قروض وسلفیات 

(صافي) 
٨٬٢١٣٬٣٥٠-٥٬٧٨٥٬٧٢٢٦٦٨٬٧١١١٬٤٣٨٬٨٠١٣٢٠٬١١٦

٥٥٬٥٥١١٣٨٬٨١٦١٬٣٧٨٬٤٨٥١٬٩٥٦٬٦٧٠٦٩٥٣٬٥٣٠٬٢١٧استثمارات
ممتلكات ومعدات 

وأعمال رأسمالیة قید  
التنفیذ 

----٣٠٣٬٢٧١٣٠٣٬٢٧١

٧٤٤٬٩٠٤٧٤٤٬٩٠٤----موجودات أخرى 
───────────────────────────────────────────

٧٬٢٩١٬٢٧٣٨٠٧٬٥٢٧٢٬٨١٧٬٢٨٦٢٬٢٧٦٬٧٨٦١٫٩٨٧٫١٧٠١٥٫١٨٠٫٠٤٢مجموع 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----حقوق الملكیة للمساھمین 
───────────────────────────────────────────

مجموع المطلوبات 
وحقوق الملكیة  

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-

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

یوضح الجدول التالي مدى الحساسیة للتغیرات المعقولة المحتملة في أسعار الفائدة مع ثبات كافة المتغیرات األخرى على بیان  
الدخل للبنك. 

بیان   حساسیة  على  إن  بناًء  واحدة،  لسنة  الفوائد  دخل  صافي  على  أسعار الفوائد  في  المفترضة  التغیرات  في أثر  تتمثل  الدخل 
، بما في ذلك ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١الموجودات والمطلوبات المالیة غیر التجاریة ذات أسعار الفائدة المتغیرة المحتفظ بھا كما في  

تأثیر أدوات التحوط.



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٨٠(

المخاطر (تتمة) إدارة ٢٦

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) 

٢٠٢٢٢٠٢١
─────────────────────────────────────────────────

حساسیة صافي التغیر في  حساسیة صافي التغیر في  
دخل الفوائدنقاط األساس دخل الفوائدنقاط األساس

ألف درھم ألف درھم

٢٥١٩٫٣٩٨+٢٥١١٫٨٧٩+المعدل الزیادة في  
) ١٩٫٣٩٨(٢٥-)١١٫٨٧٩(٢٥-االنخفاض في المعدل 

البنك ال یخضع لصافي تعرض جوھري تتعلق حساسیة معدالت الفائدة المبینة أعاله بشكل رئیسي بالدوالر االمریكي حیث أن
للموجودات والمطلوبات المالیة غیر التجاریة ذات أسعار الفائدة المتغیرة والمقومة بعمالت أخرى.  

ویتعرض البنك أیضاً إلى مخاطر القیمة العادلة الناشئة من محفظة السندات بمعدالت ثابتة غیر المحوطة. ویؤدي التغیر في القیمة 
ألف درھم ١٤٫٣١٢٪ إلى تغیر إیجابي/سلبي في احتیاطي القیمة العادلة في حقوق الملكیة بقیمة ٥-ه السندات بنسبة +/العادلة لھذ

ألف درھم). ١٫٠٦٢: ٢٠٢١(

إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة 
ستبدال أو إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین  یجري إعادة التشكیل األساسیة للمعاییر الرئیسیة ألسعار الفائدة على مستوى العالم ال

یتعرض البنك ألسعار الفائدة  البنوك بأسعار بدیلة خالیة من المخاطر (یشار إلیھا باسم "إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك").
ستوى السوق. قام البنك بإنشاء  بین البنوك على أدواتھ المالیة التي سیتم استبدالھا أو إعادة تشكیلھا كجزء من ھذه المبادرة على م

أسعار الفائدة بین البنوك") إلدارة  مجموعة عملانتقال متعددة الوظائف ألسعار الفائدة بین البنوك (یشار إلیھا بـ "مجموعة عمل
انتقالھ إلى معدل فائدة بدیل خاٍل من المخاطر. 

زخمھ في تتبع تعرضھ ألسعار الفائدة السائدة بین البنوك،ا مؤشرات أسعار الفائدة  ستمر البنك بالمحافظة على  وتقیید استخدام 
لدیھا بحیث تستوعب األسعار الخالیة من المخاطر الواردة، وتعدیل وإعداد نظم تقنیة المعلومات  السائدة بین البنوك في منتجاتھ،

العقود / الملحقات وإحاطة الجھات التنظیمیة والعمالء بالتقدم المحرز. 

قام البنك بوضع إطار عمل منھجي لمراقبة التقدم المحرز في التحول من أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك إلى أسعار مرجعیة 
ل مراجعة التعرضات والعقود بشكل منتظم. یعتبر البنك أن العقود لم تتحول إلى السعر المرجعي البدیل طالما أن  جدیدة من خال 

الفائدة بموجب العقد مقومة بسعر مرجعي ال یزال خاضع لتعدیالت أسعار الفائدة السائدة بین البنوك، حتى لو تضمن العقد بند  
سعار الفائدة السائدة لدى البنوك.احتیاطي یتناول إیقاف التعامل الحالي بأ 
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مخاطر أسعار الفائدة (تتمة) 

عالقات  في  المخاطر  إدارة  ألغراض  بھا  المحتفظ  المشتقات  تخصیص  یتم  المخاطر.  إدارة  ألغراض  بالمشتقات  البنك  یحتفظ 
رة مقومة بمختلف أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك. تخضع  التحوط. إن لعقود مقایضة أسعار الفائدة لھا دفعات أو مقبوضات متغی

بالبروتوكوالت والملحقات البنكاألدوات المشتقة لدى البنك للتعریفات الصادرة عن الرابطة الدولیة للمبادالت والمشتقات ویلتزم
دالت والمشتقات.االحتیاطیة حسب أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك والصادرة عن الرابطة الدولیة للمبا 

عالوة على ذلك، قام البنك بتقییم المدى الذي تنطوي فیھ عالقات التحوط المتعلقة بالقیمة العادلة على عدم یقین من تعدیل أسعار  
الفائدة السائدة لدى البنوك كما في تاریخ المیزانیة العمومیة. یستمر إدراج بنود التحوط وأدوات التحوط لدى البنك وفقا لألسعار  

أشھر بالدوالر األمریكي.  ٦ة السائدة لدى البنوك، والتي تتمثل أساسا في أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن بقیمة  المرجعیة للفائد
المخاطر. .  واألسعار الخالیة من  السائدة لدى البنوك  أسعار الفائدة  تطرأ على  كثب التطورات التي  عن  یتم عرض  یتابع البنك 

لدى ھذه البنوك بشكل منتظم ویتم تبادل التدفقات النقدیة ألسعار الفائدة السائدة لدى البنوك مع  األسعار المرجعیة للفائدة السائدة
األطراف المقابلة كالمعتاد.

نجح البنك في تحقیق الجاھزیة لتحویل جزء كبیر من تعرضھ لمخاطر أسعار الفائدة السائدة بین البنوك إلى األسعار الخالیة من 
ضع خطط وعملیات وإجراءات تفصیلیة لدعم تحول التعرض لمخاطر أسعار الفائدة السائدة بین البنوك قبل  المخاطر، كما قامت بو

بالغ العمالء المتأثرین بالمعلومات الضروریة وبخطابات مراجعة األسعار وفقاً لألسعار الخالیة  إل تواصل البنك  ویستمر  إیقافھا.
أسعار ، تم استخدام األسعار الخالیة من المخاطر بما یشمل ٢٠٢٢ینایر ١ومنذ .٢٠٢٢ینایر ١من المخاطر الجدیدة اعتباًرا من 
في أنظمة البنك ومن أجل التسعیر للعمالء. التمویل المضمونة للیلة واحدة

مخاطر العمالت 

ت األجنبیة. حدد مخاطر العمالت ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمال
یومیا ویتم استخدام استراتیجیات التحوط لضمان بقاء المراكز   البنك سقوفا على المراكز من حیث العملة. وتتم مراقبة المراكز 

ضمن الحدود الموضوعة.

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

على موجوداتھ ومطلوباتھ ٢٠٢٢دیسمبر ٣١تشیر الجداول أدناه إلى العمالت التي یواجھ البنك تعرضاً كبیرًا لمخاطرھا كما في 
النقدیة وتدفقاتھ النقدیة المتوقعة. یحتسب التحلیل أثر حركة سعر العملة المحتمل بشكٍل معقول مقابل الدرھم اإلماراتي، مع بقاء 

األخ سعر كافة المتغیرات  الحساسة للتغیر في  والمطلوبات النقدیة  للموجودات  العادلة  (بسبب القیمة  الدخل  بیان  على  ثابتة  رى 
العملة) وحقوق الملكیة. یعكس المبلغ السلبي في الجدول صافي االنخفاض المحتمل في بیان الدخل بینما یعكس المبلغ اإلیجابي  

صافي الزیادة المحتملة.
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٢٠٢٢٢٠٢١
─────────────────────────────────────────────────

التأثیر على الربح التغیر في سعر العملة التأثیر على الربح التغیر في سعر العملة 
السعر بالنسبة  ألف درھمالسعر بالنسبة المئویة العملة 

المئویة
ألف درھم 

١٠١٩+١٠٨٩+یورو
)٢(١٠+١٠٣+جنیھ إسترلیني 

تركیز الموجودات والمطلوبات حسب العملة 

المجموعأخرى دوالر أمریكي درھم
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات 
١٬٢٠٧٬٥٨٩--١٬٢٠٧٬٥٨٩العربیة المتحدة المركزي 

١٠٬٠٣٥٢٣٦٬٨٩١٥٥٬٩١١٣٠٢٬٨٣٧بنوكالمبالغ مستحقة من 
القروض والسلفیات ومستحقات التمویل  

٦٬٣٨١٬٧٢٧١٬١٥٦٬٠٣٠٦٦٬٥٤٣٧٬٦٠٤٬٣٠٠اإلسالمي
٤٨٩٬٥٩٢٣٬٣٥٨٬٥٦٧٣٩٬٣١٧٣٬٨٨٧٬٤٧٦االستثمارات واألدوات اإلسالمیة

٢٩٥٬٦٩٦--٢٩٥٬٦٩٦التنفیذممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید 
٧٢٣٬٢٦٢٥٨٬٣٥٣٩٧٤٧٨٢٬٥٨٩موجودات أخرى

────────────────────────────
٩٬١٠٧٬٩٠١٤٬٨٠٩٬٨٤١١٦٢٬٧٤٥١٤٬٠٨٠٬٤٨٧إجمالي الموجودات 

════════════════════════════

٣٬٢٧٢٬٤٤٣-٦١١٬١٠٥٢٬٦٦١٬٣٣٨مبالغ مستحقة للبنوك 
٦٬٥٧٩٬٩٩١١٬٠٧٤٬١٧٧٩١٤٬٤١٩٨٬٥٦٨٬٥٨٧ودائع العمالء وودائع إسالمیة للعمالء 

١٦٬٠٥٧٧٤٠٬٠٧١-٧٢٤٬٠١٤مطلوبات أخرى 
────────────────────────────

٧٬٩١٥٬١١٠٣٬٧٣٥٬٥١٥٩٣٠٬٤٧٦١٢٬٥٨١٬١٠١إجمالي المطلوبات 
════════════════════════════

٦٬٠٤٩١٬٤٩٩٬٣٣٦)١٩٠٬٥٩٢(١٬٦٨٣٬٨٧٩صافي حقوق ملكیة المساھمین 
════════════════════════════

٥٠)٧٧٣٬٧٨٠(١٬٢٦٤٬٩١٨)٤٩١٬٠٨٨(صافي المركز المالي 
════════════════════════════

٧٧٦٬٢١٧٥١٠)١٬٢٣٤٬٧٥٠(٤٥٩٬٠٤٣خارج المركز المالي 
════════════════════════════
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تركیز الموجودات والمطلوبات حسب العملة (تتمة) 

المجموعأخرى دوالر أمریكي درھم
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

مصرف اإلمارات النقد واألرصدة لدى 
العربیة المتحدة المركزي 

٢٬٠٠٩٬٥٦٥--٢٬٠٠٩٬٥٦٥

١٦١٬٨٤٧١٩٥٬٢١٢٢١٬٦٧٦٣٧٨٬٧٣٥البنوكمبالغ مستحقة من 
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 

٧٠٢٬٤٧٥١٣٢٬٠٣٥١٦٬٢١٧٨٥٠٬٧٢٧قروض متوسطة األجل
────────────────────────────مطلوبات أخرى 

٨٬٦٤٥٬٢٨٤٣٬٢٧٦٬٢٩٩١٬٧٤٦٬٥٥٧١٣٬٦٦٨٬١٤٠
════════════════════════════إجمالي المطلوبات

٥٬٩٤٣١٬٥١١٬٨٩٢) ٢٣٬٧٤٩(١٬٥٢٩٬٦٩٨
════════════════════════════صافي حقوق ملكیة المساھمین

)١١)١٬٥٩٦٬٢٦٢(١٬٧١٨٬٦٦٦) ١٢٢٬٣٩٣
════════════════════════════صافي المركز المالي 

١٬٥٩٨٬٥٧٤٩٬٢١٥)١٬٧٢١٬٥٦٩(١٣٢٬٢١٠
════════════════════════════خارج المركز المالي 

مخاطر التشغیل 

التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل النظام أو الخطأ البشري أو الغش واالحتیال أو األحداث الخارجیة. عندما مخاطر
تفشل الضوابط الرقابیة في أداء وظیفتھا، یمكن لمخاطر التشغیل أن تسبب ضررًا لسمعة البنك أو أن یكون لھا تداعیات قانونیة أو  

خسار تؤدي إلى  أن  أو  ھذه  تنظیمیة  إدارة  یستطیع البنك  قد  ولكن  التشغیل،  مخاطر  جمیع  القضاء على  یتوقع البنك  ال  مالیة.  ة 
المخاطر من خالل آلیات الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لھا. تشمل الضوابط الرقابیة الفصل الفّعال بین الواجبات،  

الموظفین وتقییمھم، بما في ذلك استعمال التدقیق الداخلي. وإجراءات منح حق الوصول والتفویض والتسویة، وآلیات تثقیف 
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موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیجار٢٧

) ومطلوبات عقود ١٠فیما یلي المبالغ الدفتریة لموجودات حق االســـتخدام (والمدرجة ضـــمن "الموجودات األخرى" في اإلیضـــاح رقم 
) والحركات خالل السنة:١٣اإلیجار (والمدرجة ضمن "المطلوبات األخرى" في اإلیضاح رقم  

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھمألف درھم

موجودات حق االستخدام
٤٫٨٨٦٩٫٨٣٨ینایر١كما في 

)٥٦(-ناقصاً: التزام تقاعد بند الموجودات
)٨٩٦٤٬()٨٨٦٤٬(ناقصاً: رسوم االستھالك

٤٫٨٨٦-دیسمبر٣١كما في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھمألف درھم

مطلوبات عقود اإلیجار
٦٫١٦٤٩٫٨٣٨ینایر١كما في 

١٣٤٢٤٣زائدًا: تراكم الفائدة
)٤٬٣٣٦()٤٬٢٤٥(ناقصاً: الدفعات

٤١٩)٨٧٢(ناقصاً: زیادة بند المطلوبات في االلتزام / (تقاعد)

١٫١٨١٦٫١٦٤دیسمبر٣١كما في 

تحليل القطاعات-٢٨

البنك في قطاعین: ألغراض تقدیم التقاریر إلى المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة، تم تنظیم أنشطة 

یتولى بشكل رئیسي إدارة القروض والتسھیالت االئتمانیة األخرى والودائع والحسابات الجاریة  -الخدمات المصرفیة للشركات  
یشمل ھذا القطاع أیًضا األسواق المالیة التي تشارك  للعمالء من الشركات والمؤسسات التجاریة.  

إدارة عملیات  باإلضافة إلىالخزینة ،  التجارة وویةالق الماسواألفي تقدیم خدماترئیسيبشكل  
لبنك. الخاصة با التمویل 

یتولى بشكل رئیسي إدارة الودائع للعمالء األفراد، وتقدیم قروض للمستھلكین، وتسھیالت السحب -الخدمات المصرفیة لألفراد  
إضاف االموال،  تحویل  وتسھیالت  االئتمان،  بطاقات  وتسھیالت  المكشوف،  الخدمات  على  إلى  ة 

المصرفیة اإلسالمیة؛

تجري المعامالت ما بین القطاعات وفقاً للمعدالت الحالیة في السوق على أساس تجاري بحت. وتحمل / تضاف الفوائد في قطاعات 
األعمال على أساس نسبة إجمالیة ُتقارب التكلفة الھامشیة لألموال.
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)٨٥(

تحليل القطاعات (تتمة) -٢٨

:٢٠٢٢دیسمبر ٣١معلومات القطاعات للسنة المنتھیة في  فیما یلي 

الخدمات 
المصرفیة  
للشركات 

الخدمات 
المصرفیة  
المجموع لألفراد

ألف درھمألف درھمألف درھم

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمیة بعد 
خصم التوزیعات إلى المودعین 

٢٥٩٫٤٦٨٦٢٫٠٩٩٣٢١٫٥٦٧

١٦٦٫٠٣٣١٣٫١٨٧١٧٩٫٢٢٠تشغیلي آخر دخل 
)٢٥١٫٨٠٤()٥٧٫١٧١()١٩٤٫٦٣٣(مصاریف تشغیلیة

)٩٤٫٢٦٢()١٫١١١()٩٣٫١٥١(صافي خسائر انخفاض القیمة
─────────────────────

١٣٧٫٧١٧١٧٫٠٠٤١٥٤٫٧٢١األرباح للسنة 
══════════════════════

الرأسمالیة النفقات 
١١٫٦٩٧١٫١٦٦١٢٫٨٦٣الممتلكات والمعدات -

══════════════════════

٢٠٢٢دیسمبر ٣١
١٢٫٨٠٤٫٠٤٣١٫٢٧٦٫٤٤٤١٤٫٠٨٠٫٤٨٧موجودات القطاع 

═════════════════════
١٠٫٨٣٨٫٣٦٤١٫٧٤٢٫٧٨٧١٢٫٥٨١٫١٥١مطلوبات القطاع 

══════════════════════

:٢٠٢١دیسمبر 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 

٢٠٢٫٨٧٢٧٤٫٩٣٩٢٧٧٫٨١١

١٥٤٫٠٧٠١٧٫٧٥٣١٧١٫٨٢٣دخل تشغیلي آخر 
) ٢٤٣٫٧١٦() ٦٢٫٣٩٧() ١٨١٫٣١٩(مصاریف تشغیلیة

) ١٣٥٫٧٢٧() ٣٩٫٣٧٤() ٩٦٫٣٥٣(صافي خسائر انخفاض القیمة
─────────────────────

٧٠٫١٩١)٩٫٠٧٩(٧٩٫٢٧٠الخسارة للسنة 
══════════════════════

الرأسمالیة النفقات 
١١٫٣٤٣١٫٣٢٧١٢٫٦٧٠الممتلكات والمعدات -

══════════════════════

٢٠٢١دیسمبر ٣١
١٣٫٥٩٠٫٠٠٩١٫٥٩٠٫٠٣٣١٥٫١٨٠٫٠٤٢موجودات القطاع 

═════════════════════
١١٫٨٦٧٫٣٢١١٫٨٠٠٫٨٣٠١٣٫٦٦٨٫١٥١مطلوبات القطاع 

══════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٨٦(

تحلیل القطاعات (تتمة) ٢٨

في البنكإیراداتإجماليمنأكثرأو٪  ١٠نسبةإلىمقابلطرفأوفرديخارجيعمیلمعالمعامالتمنإیراداتأيتبلغلم
. ٢٠٢١أو٢٠٢٢العام 

جغرافیة واحدة فقط، وھي الشرق األوسط. وعلیھ، لم یتم تقدیم تحالیل   جغرافیة للدخل التشغیلي وصافي  یعمل البنك في منطقة 
األرباح وصافي الموجودات. 

القیم العادلة لألدوات المالیة ٢٩

تحدید القیمة العادلة وتسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة 

یستخدم البنك التسلسل التالي لتحدید وبیان القیمة العادلة لألدوات المالیة عن طریق أسالیب التقییم: 

ل: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.المستوى األو

المستوى الثاني: أسالیب أخرى تكون فیھا جمیع المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة جدیرة بالمالحظة، 
سواء بشكٍل مباشر أو غیر مباشر. 

الثالث: أسالیب تستخدم فیھا مدخالت لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند على بیانات جدیرة بالمالحظة  المستوى  
في السوق.



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٨٧(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٢٩

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

المستوى  
األول 

المستوى  
الثاني 

المستوى  
الثالث 

المجموع 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠٢٢دیسمبر ٣١

الموجودات المالیة 
أدوات مالیة مشتقة 

٨٢٫٠٢٩-٨٢٫٠٢٩-مقایضات أسعار الفائدة 
٢٫٧٥٧-٢٫٧٥٧-عقود آجلة 

----مقایضة العمالت
────────────────────────────

-٨٤٬٧٨٦-٨٤٬٧٨٦
════════════════════════════

استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
الخسارة 

استثمارات مدرجة 
١٫٤١٥٫٨٧٩--١٫٤١٥٫٨٧٩سندات دین حكومیة 
١٫٦٤٣٫٨١١--١٫٦٤٣٫٨١١سندات دین أخرى 

١١٢--١١٢حقوق ملكیة
استثمارات غیر مدرجة 

٥٤٢٥٤٢--حقوق ملكیة
────────────────────────────
٣٫٠٥٩٫٨٠٢٨٤٬٧٨٦٥٤٢٣٫١٤٥٫١٣٠
════════════════════════════

المطلوبات المالیة 
أدوات مالیة مشتقة 

٧٫٠٠٣-٧٫٠٠٣-مقایضات أسعار الفائدة 
٣٫٠٦٣-٣٫٠٦٣-عقود آجلة 

----خیارات العمالت
────────────────────────────

-١٠٫٠٦٦-١٠٫٠٦٦
════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٨٨(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٢٩
األدوات والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة (تتمة) 

المستوى المستوى الثاني المستوى األول
الثالث

المجموع

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ٢٠٢١دیسمبر ٣١

الموجودات المالیة 
مشتقة أدوات مالیة 

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
استثمارات غیر مدرجة 

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-عقود آجلة 

----خیارات العمالت
────────────────────────────

-١١٦٫٦٦٤-١١٦٫٦٦٤
════════════════════════════



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٨٩(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٢٩
األدوات والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة (تتمة) 

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

المشتقات ١-٢٩
تتكون منتجات المشتقات المقاسة باستخدام أسلوب تقییم إلى جانب المعطیات الملحوظة في السوق بشكل رئیسي من عقود مقایضة  

خیارات العمالت وعقود الصرف   نماذج األسعار  أسعار الفائدة وعقود  التقییم استخداماً  أسالیب  وتتضمن أكثر  اآلجلة.  األجنبي 
اآلجلة والمقایضة باستخدام حسابات القیمة. تتضمن النماذج معطیات مختلفة من بینھا الجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة وعقود 

الصرف األجنبي الفوریة واآلجلة ومنحنیات أسعار الفائدة. 

مالیة استثمارات ٢-٢٩
تتكون االستثمارات المالیة المقیمة باستخدام أسلوب التقییم أو نماذج األسعار بشكل رئیسي من أسھم غیر مدرجة. یتم تقییم ھذه 
الموجودات باستخدام نماذج تتضمن أحیاناً بیانات السوق القابلة للمالحظة فقط وفي أوقات أخرى تستخدم البیانات الملحوظة وغیر  

مدخالت غیر القابلة للمالحظة للنماذج تتضمن االفتراضات المتعلقة باألداء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فیھا  الملحوظة. ال
ومخاطرھا واالفتراضات االقتصادیة بشأن قطاع األعمال والمناطق الجغرافیة التي تعمل فیھا الشركة المستثمر فیھا. 

المقاسة بالقیمة العادلة ضمن المستوى الثالث الحركة في األدوات المالیة ٣-٢٩

: ال شيء).٢٠٢١لم یكن ھنالك حركات أخرى بین مستویات األدوات المالیة خالل السنة (

األرباح أو الخسائر لألدوات المالیة من المستوى الثالث المدرجة في الربح أو الخسارة للسنة: ٤-٢٩

: ال شيء درھم). ٢٠٢١مالیة من المستوى الثالث في الربح أو الخسارة للسنة (لم یتم إدراج أرباح أو خسائر لألدوات ال

التأثیر على القیمة العادلة لألدوات المالیة من المستوى الثالث التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة للتغیرات في االفتراضات  ٥-٢٩
الرئیسیة 

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

األدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة ٦-٢٩

المتحدة   العربیة  اإلمارات  مصرف  لدى  واألرصدة  على النقد  العادلة  بالقیمة  المدرجة  غیر  المالیة  لألدوات  العادلة  تشتمل القیم 
وا والمبالغ المركزي  المشتقة)  الموجودات  (باستثناء  األخرى  والموجودات  والسلفیات  والقروض  البنوك  من  المستحقة  لمبالغ 

المستحقة للبنوك وودائع العمالء والمطلوبات األخرى (باستثناء المطلوبات المشتقة) التي یتم تصنیفھا ضمن المستوى الثاني على  
وق. إن القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة ال تختلف جوھریًا  أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة في الس

عن قیمھا الدفتریة.



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٩٠(

القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة) ٢٩

األدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة (تتمة) ٦-٢٩

القیم العادلة لتلك األدوات المالیة التي لم یتم تسجیلھا بالقیمة العادلة للبیانات  فیما یلي المنھجیة واالفتراضات المستخدمة لتحدید  
المالیة: 

الموجودات التي تقارب قیمتھا العادلة قیمتھا الدفتریة ١-٦-٢٩

أن قیمھا فیما یتعلق بالموجودات والمطلوبات المالیة ذات فترات االستحقاق قصیرة األجل (أقل من ثالثة أشھر)، فمن المفترض  
الدفتریة تقارب قیمھا العادلة. یتم كذلك تطبیق ھذا االفتراض على الودائع تحت الطلب وحسابات التوفیر التي لیس لھا تواریخ  

استحقاق محددة. 

دوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأةاأل٢-٦-٢٩

– ٢٠٢١(ألف درھم  ٨١٨٫٤٣٨مبلغ  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١بلغت القیمة العادلة ألدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  
یندرج تحدید القیمة العادلة ألدوات الدین المدرجة ضمن فئة المستوى األول حیث یتم تحدید القیمة العادلة  ).ألف درھم١١١٬١٧٦

عبارة عن األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة  بناًء على المدخالت التي ھي  
والتي یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس. 

كفایة رأس المال ٣٠

عملیة إدارة تتوافقحیث.بالقدر الكافيالقطاع المصرفيتغطیة المخاطر الكامنة في  مما یضمنبشكل فعالیدیر البنك رأس مالھ  
بما یتوافق مع متطلبات رأس و،مخاطر رأس المالعلى تحمل  البنك  اتقدر وتقع ضمنالعامة للعملستراتیجیة اإلرأس المال مع  

إن أھداف البنك الرئیسیة من إدارة رأس المال ھي ضمان التزام  المال التي وضعھا مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.
من  جیدةالبنك بالمتطلبات الرأسمالیة المفروضة من جھات خارجیة ومحافظة البنك على تصنیف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالیة  

أجل دعم أعمال البنك وزیادة حصص المساھمین.

مدى احتمالیة المخاطر  تحدید  في  البنك  ویعتمد  .مخاطر االئتمانبشأن  أس المال  یستخدم البنك المنھج الموحد لحساب متطلبات ر
موجودات  على للمخاطر فئة  المعرضة  الخارجیة  األرصدة  االئتمانیة  المقابل  لأو  لھاوالتصنیفات  عنلطرف  جھات الصادرة 

مخاطر السوق، یستخدم البنك المنھج بشأن  رأس المال التنظیمیة  متطلبات. بالنسبة لت متوفرةإذا كانة،  یالتصنیف االئتماني المعن
، وھو عبارة عن نسبة  األساسيبالنسبة للمخاطر التشغیلیة، یتم حساب متطلبات رأس المال باستخدام أسلوب المؤشر  والموحد.  

یة. مئویة بسیطة من متوسط إجمالي اإلیرادات اإلیجابیة على مدار السنوات المالیة الثالث الماض

یقوم البنك بإدارة قاعدة رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة وسمات المخاطر 
المال أو تعدیلھا، فقد یقوم البنك بتعدیل قیمة دفعات توزیعات  ومن أجل المحافظة على قاعدة رأس  لھا أنشطتھ.  التي تتعرض 

مساھمین أو إعادة رأس المال إلیھم أو إصدار أسھم جدیدة. لم تطرأ أي تغییرات على األھداف والسیاسات األرباح الموزعة على ال
والعملیات عن السنوات السابقة.

، فإن الحد األدنى المطلوب لرأس المال بما في ذلك  ٣وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي الواردة في بازل  
كانت كما یلي:٢٠٢٢دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة ل أس المال ھامش حمایة ر

بند رأس المال 
الحد األدنى لنسبة الشق األول من حقوق 

المساھمین العادیة 
٧ ٪

٪ ٨٫٥الحد األدنى لنسبة الشق األول من رأس المال 
٪ ١٠٫٥الحد األدنى لنسبة كفایة رأس المال 

٪ ٥٫٢المال التحوطي احتیاطي رأس 



البنك العربي المتحد ش.م.ع 
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)٩١(

كفایة رأس المال (تتمة) ٣٠

إدارة رأس المال (تتمة) ١-٣٠

ھیكل رأس المال 

یوضح الجدول التالي تفاصیل الموارد الرأسمالیة النظامیة لدى البنك:

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

الشق األول من رأس المال 
٢٬٠٦٢٬٥٥٠٢٬٠٦٢٬٥٥٠رأس المال 

٥١٬٤١٥٣٥٬٩٤٣االحتیاطي القانوني 
٢٢٬٤٩١٧٬٠١٩احتیاطي خاص 

٩٬٣١١٩٬٣١١احتیاطي عام 
احتیاطیات القیمة العادلة على األوراق المالیة االستثماریة بالقیمة العادلة من 

خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
(١٥٣٬٦٢١)٣٬٤٤٥

(٦١٠٬٥٨٧) (٤٩٢٬٨١٠)خسائر متراكمة
-(١٢٬٨٩٢)غیر الملموسة للبنودالنظاميالخصم  

──────────────
١٬٤٨٦٬٤٤٤١٬٥٠٧٬٦٨١إجمالي الشق األول 

──────────────
الشق الثاني من رأس المال 

١٢٩٬٦٦٨١٣٦٬٥٥٨مخصص عام مؤھل
──────────────

١٢٩٬٦٦٨١٣٦٬٥٥٨إجمالي الشق الثاني 
──────────────

١٬٦١٦٬١١٢١٬٦٤٤٬٢٣٩إجمالي رأس المال النظامي 
══════════════

مخاطر التعرضات المرجحة 
١٠٬٣٧٣٬٤١٤١٠٬٩٢٤٬٦٠٠مخاطر االئتمان 

٧٩٤٬٧٩٧٩٩٦٬٩٥١السوقمخاطر
٢٬٩٤٠٢٬٨٣٥مخاطر التشغیل 

──────────────
١١٬١٧١٬١٥١١١٬٩٢٤٬٣٨٦التعرضات المرجحة مخاطر إجمالي 

══════════════
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)٩٢(

كفایة رأس المال (تتمة) ٣٠

ھیكل رأس المال (تتمة) 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم

الثاني من رأس المالاألول والشق الشق / الشق األول لألسھم العادیة
١٬٤٨٦٬٤٤٤١٬٥٠٧٬٦٨١من رأس المالاألول الشق / الشق األول لألسھم العادیة
١٢٩٬٦٦٨١٣٦٬٥٥٨الشق الثاني من رأس المال 

──────────────
١٬٦١٦٬١١٢١٬٦٤٤٬٢٣٩إجمالي قاعدة رأس المال 

══════════════

: ٣بازل -فیما یلي نسبة كفایة رأس المال وفقاً لنظام معیار كفایة رأس المال 

٢٠٢٢٢٠٢١المال نسبة رأس  
 %%

١٣٫٨٪١٤٫٥٪نسبة كفایة رأس المال إجمالي 
١٢٫٦٪١٣٫٣٪رأس المال الشق األول من حقوق المساھمین العادیة نسبة 

١٢٫٦٪١٣٫٣٪نسبة الشق األول من رأس المال 

المساھمات االجتماعیة ٣١

ألف درھم  ١٨٦واألعمال الخیریة) إلى مختلف المستفیدین خالل السنة مبلغ بلغت المساھمات االجتماعیة (بما في ذلك التبرعات 
ألف درھم).٢٦٤: ٢٠٢١(

الزكاة ٣٢

وبالتالي، یكون توزیع الزكاة مسؤولیة مساھمي إن النظام األساسي للبنك ال یشترط على البنك دفع الزكاة بالنیابة عن مساھمیھ.
البنك. 

القانونیة اإلجراءات ٣٣

المصرفي بسبب طبیعة العمل المنجز. یوجد لدى البنك ضوابط وسیاسات مناسبة  القطاعالمنازعات القضائیة ھي أمر شائع في  
بإجراء   البنك  یقوم  معقول،  بشكل  الخسارة  مبلغ  وتقدیر  المھنیة  االستشارات  على  الحصول  بمجرد  المطالبات القانونیة.  إلدارة 

ضارة قد تطرأ على وضعھ المالي بسبب المطالبات. استنادًا إلى المعلومات المتاحة، من غیر المتوقع أن  تعدیالت لحساب أي آثار
بخالف ما تم تخصیصھ  ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ینشأ أي تأثیر سلبي جوھري على المركز المالي للبنك من المطالبات القانونیة كما في  

ألي مطالبات في ھذه البیانات المالیة.بالفعل، وبالتالي ال یلزم تكوین أي مخصصات إضافیة
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٢٠٢٢دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٩٣(

األحداث الالحقة٣٤

على إصدار أداة شق أول إضافیة غیر قابلة  ٢٠٢٣ینایر  ٢٤العمومیة المنعقد بتاریخ  ةجمعیاجتماع ال وافق مساھمو البنك في  
ملیون دوالر أمریكي أو ما یعادلھا بالعمالت األخرى، وذلك بغرض دعم كفایة رأس مال البنك،  ١٥٠للتحویل بقیمة تصل إلى  

ومصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. لموافقات التنظیمیة من قبل ھیئة األوراق المالیة والسلعوتخضع حالیاً ل 

أرقام المقارنة ٣٥

تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة، حیثما أمكن، حتى تتوافق مع العرض المتبع والسیاسات المحاسبیة المتبعة في ھذه البیانات 
المالیة. 
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