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التقرير السنوي ٢٠١٦
البنك العربي المتحد



حضرة المساهمين المحترمين،

السنوي  التقرير  أيديكم  بين  أضع  أن  االدارة  مجلس  أعضاء  عن  بالنيابة  يسعدني 
للبنك العربي المتحد للعام 201٦، حيث عزز البنك من أدائه على الرغم من التحديات 
الكبيرة التي واجهته خالل الفترة الماضية بفضل إستراتيجية التحول الجديدة التي 

انتهجها مجلس اإلدارة.

إننا على ثقة تامة بأن هذه االستراتيجية القائمة على أسس واضحة، والتزامنا الدائم 
بتقديم خدمات مصرفية متميزة، عالوة على تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات 
على كافة عمليات البنك وااللتزام التام بمبادئ الشفافية واإلفصاح سوف يمكننا من 
مواصلة تحقيق العوائد المناسبة لمساهمينا وسنواصل التركيز على تحقيق أقصى 
لنضمن  المتميزة  المصرفية  والخدمات  المنتجات  من  لعمالئنا  االستفادة  مستويات 

تلبية متطلباتهم والوفاء باحتياجاتهم المصرفية.

إن البنك العربي المتحد حريص على االلتزام بتوجيهات وتوصيات القيادة الحكيمة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة بنسبة توطين الوظائف في كل مؤسسة 
الماضية.  األعوام  البنك على تحقيقه خالل  الدولة، وهو ما حرص  وشركة عاملة في 
كما أننا ملتزمون باإلستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها المصرف المركزي بخصوص 

التوطين في القطاع المصرفي.

سعادة الشيخ فيصل
بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس  اإلدارة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة 
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الفرصة  أنتهز هذه  اإلدارة،  أعضاء مجلس  إخواني  وبالنيابة عن  باألصالة عن نفسي 
العربية  االمارات  لدولة  الحكيمة  للقيادة  العميق  وامتناننا  تقديرنا  عن  للتعبير 
المصرفي  القطاع  تنافسية  وتعزيز  الوطني  لالقتصاد  المستمر  لدعمها  المتحدة 
في الدولة، وإلى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي وجهوده المخلصة لتطوير 

وتنمية اقتصاد الدولة.

وأخيرًا ، أغتنم هذه الفرصة كي أعرب عن تقديري وشكري لسمو 
وسمو  اإلمارات؛  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الوزراء  ورئيس  الرئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  وسمو  المتحدة؛  العربية  اإلمارات  في 
نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسّلحة 
القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  وسمو  اإلماراتية؛ 
وقيادتهم  رؤيتهم  على  الشارقة  وحاكم  األعلى  المجلس  عضو 

الحكيمة ودعمهم المتواصل. 

سعادة الشيخ فيصل
بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس  اإلدارة

وبهذه المناسبة، ال يسعني سوى أن أعرب عن فائق تقديري 
المحترمين  وشركائنا  وعمالئنا  مساهمينا  لجميع  وامتناني 
بخالص  وأتقّدم  للبنك  الدائم  دعمهم  على  أشكرهم  وأن 
الشكر إلى أعضاء مجلس اإلدارة والهيئة اإلدارية والموظفين 
العاملين في البنك العربي المتحد، على التزامهم وتفانيهم 

في العمل. 
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سامر التميمي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

رسالة الرئيس التنفيذي بالوكالة

مساهمونا الكرام،

كان عام 201٦ عام التحول بالنسبة للبنك العربي المتحد، حيث باشر البنك مسيرة 
واستدامة،  وكفاءة  قوة  أكثر  أداءًا  تقدم  مالية  مؤسسة  ليصبح  الهيكلة  إعادة 
الخفض  في  تمثلت  رئيسية  أركان  أربعة  على  الهيكلة  إعادة  استراتيجية  وارتكزت 
النفقات،  وترشيد  العالية،  المخاطر  ذات  األساسية  غير  للمحافظ  احترازي  بشكل 

واإلشراف المباشر على أطر المخاطر وتعزيزها، وترسيخ الدعائم األساسية للبنك.

المقدمة  النوعية  بالخدمات  واإلرتقاء  التطوير  انتهاج سياسة  البنك في  إستمر  كما 
غير  من  الكبيرة  والمؤسسات  الشركات  من  عمالئنا  على  التركيز  وواصلنا  لعمالئه 
إهمال لعمالئنا من الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وسنواصل العمل 

على توطيد العالقة مع المتعاملين بكافة فئاتهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم.
وبفضل هذه اإلستراتيجية فقد شهد البنك في العام الماضي تحسنا ملحوظا في 
تم  2015، كما  عام  إلى 8٦% مقارنة مع %93  الودائع حيث وصلت  إلى  القروض  نسبة 
تقليص المحافظ غير األساسية بنسبة 73%، والبنك حاليا وصل إلى المراحل النهائية 

لزيادة رأس المال مما سيؤدي إلى تحسين كفاية رأس المال إلى ما فوق %14.

في العام 201٦ حرص البنك على تصفية محافظه غير األساسية ذات المخاطر العالية 
إدارة  لتكاليف  اإلحترازية  اإلدارة  مع  تكاملت  خطوة  في  المرتفعة،  عائداتها  رغم 
الخدمات  وحدات  ضمن  العالقات  توطيد  على  اإلستراتيجي  تركيزه  وبفضل  األموال. 
المتقاطع من خالل  البيع  عبر  اآلتية  الفرص  واغتنام  للشركات،  االساسية  المصرفية 
خدمات الخزينة المكملة، فقد واصل البنك تحقيق أداء قوي من خالل صافي الرسوم 

والعموالت واإليرادات التشغيلية األخرى.
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مؤسسة مالية أكثر كفاءة ومرونة:

نؤكد بأن خطة إعادة الهيكلة وخطة األعمال المعدلة التي اتبعناها والتركيز 
على مكامن القوة التقليدية والمتمثلة في خدمة قطاع الشركات في دولة 
العربي  البنك  قدرة  من  عزز  قد  الرئيسية  البنك  دعائم  وترسيخ  االمارات 
عن  الناجمة  والتغييرات  المستجدات  مع  والتكيف  االستجابة  على  المتحد 
البيئة اإلقتصادية العامة وقد نجحنا بالفعل في جني فوائد خطة المراجعة 
الشاملة، وما تبعها من تعديل في قاعدة التكلفة. وشكلت عملية ترشيد 
واالشراف  النفقات  خفض  إستراتيجية  في  أساسية  ركيزة  الفروع  شبكة 
تقدمًا  المتحد  العربي  البنك  وحقق  وتعزيزها،  المخاطر  أطر  على  المباشر 
كبيرًا في كل من هذه المساعي، بما مكنه من استيعاب مخصصات إضافية 

لخسائر اإلئتمان وذلك لضرورة معالجة تراكمات السنوات السابقة.

سامر التميمي
الرئيس التنفيذي بالوكالة

وخفض  النفقات  ترشيد  على   2017 عام  العمل  وسنواصل 
حجم  وزيادة  المرسومة،  الخطة  وفق  التشغيلية  التكاليف 
المخاطر  تخفيض  في  واالستمرار  للشركات،  الجانبية  األعمال 
ومراقبة  للهيكلة  محكم  إطار  وإيجاد  بفعالية  المحفظة  من 
المخاطر بحيث نتمكن من إدارتها بأفضل وجه على مدى دورة 

األعمال.
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سعادة الشيخ فيصل
بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة

هو مؤسس البنك العربي المتحد، ورئيس مجلس ادارته منذ تاريخ تأسيسه في عام 
1975. يملك سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي حصة واسعة من 
إلى  باإلضافة  البنك.  األفراد في  المساهمين  البنك تصنفه في طليعة كبار  رأسمال 
منصبه في البنك العربي المتحد، يشغل سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم 
القاسمي منصب رئيس مجلس ادارة عدد من الشركات الخاصة كما أنه شغل سابقًا 

منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

كما تبوأ مناصب مختلفة منها وكيل وزارة الدفاع، ورئيس أركان قوات دفاع أبو ظبي، 
ثم  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  سمو  آنذاك،  العهد  ولي  سمو  ديوان  ورئيس 

تقاعد وهو برتبة لواء.

قلد سعادة الشيخ فيصل عدة أوسمة، منها وسام الكوكب األردني من الدرجة األولى 
من جاللة الملك حسين رحمه اهلل، ووسام االستحقاق من الطبقة األولى من رئيس 
جمهورية مصر العربية، والوسام العلوي درجة ضابط كبير من جاللة ملك المملكة 
المغربية، ووسام النيلين من الطبقة األولى من جمهورية السودان، ووسام اإلمارات 
العسكري من الطبقة األولى من المغفور له بإذن اهلل سمو الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.

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

أعيد انتخابه عام  2015 لعضوية مدتها 3 سنوات 

مناصب إضافية في  مجالس إدارة شركات أخرى:
مجموعة شركات جيبكا •
فيصل القابضة ذ.م.م. •
المحالت الكبرى •
هوسبيتاليتي القابضة إلدارة الفنادق ذ.م.م. •

أعضاء مجلس اإلدارة
في ما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 201٦ 
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السيد عمر حسين الفردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

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

الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني
عضو مجلس إدارة

رئيس لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اإلدارة، ويمثل في عضويته  نائب رئيس مجلس  الفردان منصب  يشغل السيد عمر 
البنك التجاري )ش.م.ق.( ، الشركة المالكة للحصة  األكبر من  رأسمال البنك العربي 

المتحد.

السيد الفردان حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال وشهادة الماجستير 
في العلوم المالية من جامعة "ويبستر" السويسرية، 

مناصب إضافية في  مجالس إدارة شركات أخرى:
باإلضافة إلى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد عمر الفردان 

المناصب التالية في مجالس إدارة شركات أخرى:
رئيس مجلس إدارة بنك ألترناتيف في تركيا •
عضو مجلس إدارة البنك التجاري )ش.م.ق.( •
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان والشركات التابعة •
عضو مجلس اداارة جمعية الهالل االحمر القطري •

أعيد انتخابه عام  2015 لعضوية مدتها 3 سنوات 

العربي  البنك  إدارة  ثاني في مجلس  آل  بن جبر  بن علي  الشيخ عبداهلل  انتخاب  تم 
الشركة  )ش.م.ق.(،  التجاري  البنك  عضويته  في  يمثل  وهو   2008 فبراير  في  المتحد 
المالكة للحصة األكبر من رأسمال البنك العربي المتحد. وأعيد انتخابه عامي 2011 و2015، 

خالل اجتماع الجمعية العمومية العادية.

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

أعيد انتخابه عام  2015 لعضوية مدتها 3 سنوات 

مناصب إضافية في  مجالس إدارة شركات أخرى:
باإلضافة إلى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل الشيخ عبداهلل بن 

علي بن جبر آل ثاني المناصب التالية في مجالس إدارة شركات أخرى:
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري )ش.م.ق.( •
نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني •

مناصب إدارية أخرى:
صاحب شركة فيستا للتجارة - قطر •
شريك في شركة دار المنار - قطر •
شريك في شركة "دوموبان قطر"  •
شريك في شركة "إنتيجريتد إنتليجانس سيرفيسيز" - قطر •

مناصب إدارية أخرى:
الرئيس التنفيذي لمجموعـــة الفــردان القابضة، وشركة فنادق  •

ومنتجعات الفردان، ومجموعة الفردان للسيارات )قطر وعمان(، 
وشركة الفردان العقارية في قطر وسلطنة عمان

عضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت •
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القاسمي شركة قابضة خاصة وهي شركة  أّسس سعادة الشيخ محمد بن فيصل 
والعقارات   الضيافة  مجال  في  مختلفة  أنشطة  الشركة  وتمارس  ذ.م.م،  منافع 

واالستثمار في الشركات الخاصة و االستثمار في األسهم. 

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

سعادة الشيخ محمد بن فيصل القاسمي
عضو مجلس إدارة

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

أعيد انتخابه عام  2015 لعضوية مدتها 3 سنوات 

إدارية رفيعة المستوى  القاسمي مناصب  ويشغل سعادة الشيخ محمد بن فيصل 
اإلمارات  في  اإليطالية  التجارة  غرفة  بينها  من  واالتحادات  المنظمات  من  عدد  في 

العربية المتحدة وبلدان مجلس التعاون الخليجي، وشركة فيصل القابضة ذ.م.م.
وهو عضو في جمعية المحاسبين اإلداريين القانونيين وجمعية المحللين الفنيين 

في المملكة المتحدة.

حيث  المصرفي،  القطاع  في  طويلة  بخبرة  محمد  الباقي  عبد  محمد  السيد  يتمتع 
العام  والمدير  للتنمية  االمارات  لمصرف  التنفيذي  الرئيس  منصب  سابًقا  شغل 
شغل  كما  العقاري،  للمصرف  باإلنابة  التنفيذي  والرئيس  الصناعي  اإلمارات  لمصرف 
مناصب رئيس وعضو مجلس إدارة في عدد من المؤسسات والشركات، من بينها 
البالستيك،  لصناعات  الوطنية  اإلماراتية  والشركة  بفينا،  للتنمية  األفيد  صندوق 
 ،" "تبريد  المركزي  للتبريد  الوطنية  والشركة  للفنادق،  الوطنية  أبوظبي  وشركة 
 ACS  “ األميركية  الجالية  ومدرسة  أوكتين،  آيسو  وشركة  القابضة،  فودكو  وشركة 
كريستال  وشركة  بالكويت،  واالجتماعي  االقتصادي  لالنماء  العربي  والصندوق   ،”

للفنادق والمنتجعات، وشركة انتربالست وكوزموبالست، وهيئة الذواقة بأبوظبي.

السيد  محمد عبد الباقي محمد
عضو مجلس إدارة

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

أعيد انتخابه عام  2015 لعضوية مدتها 3 سنوات 

حاز السيد محمد عبد الباقي محمد على شهادة بكالوريس في العلوم من جامعة 
نيويورك بوليتكنيك في الواليات المتحدة.

مناصب في  مجالس إدارة شركات أخرى:
الغاز  • لخدمات  بترولكوم  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 

والنفط

أعضاء مجلس اإلدارة
واصل في ما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 201٦  
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السيد جيرارد رزق هو عضو في مجلس إدارة ، وقد تم تعيينه في يوليو من العام 
رئيس  منصب  شغل  حيث  المصارف  مجال  في  عالية  خبرة  رزق  السيد  يملك   .2016
لقد عمل   ، ذلك  ً عن  لبنان. فضال  والمهجر في  لبنان  بنك  لمجموعة  المخاطر  إدارة 
والشرق  األوروبية  األسواق  في  تجارية  وأخرى  إستثمار  لبنوك   ً مطوال  جيرارد  السيد 
، وبلوم  إنترناسيونال  ، نومورا  ، بنك عودة  التجاري  )ش. م. ق.(  البنك  األوسط مثل 

بنك اإلستثمار . 

المملكة   ، العلوم من جامعة سالفورد  رزق على بكالوريوس في  السيد جيرارد  حاز 
المتحدة .

السيد جيرارد رزق
عضو مجلس إدارة

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

تم تعيينه في يوليو  201٦ 

مناصب في  مجالس إدارة بنوك أخرى:
عضو مجلس إدارة "ألترناتيف بنك" )أ بنك( ، تركيا •

اإلمارات  مصرف  في  العام  المدير  نائب  منصب  سابقًا  خلفان  أحمد  السيد  تولى 
للدواجن،  الحديثة  اإلمارات  إدارة شركة  رئيس مجلس  كما شغل منصب  الصناعي، 
عضوية  خلفان  أحمد  السيد  تولى  كما  اإلمارات.  روابي  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب 
مجالس إدارة عدد من الشركات في اإلمارات العربية المتحدة، من بينها شركة أليكو، 

وشركة الخليج لصناعة الزجاج، وتكافل ري.

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

السيد أحمد محمد بخيت خلفان
عضو مجلس إدارة

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

أعيد انتخابه عام  2015 لعضوية مدتها 3 سنوات 
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السيد فهد بادار هو عضو في مجلس إدارة ، وقد تم تعيينه في يوليو من العام 2016 
، ويمثل في عضويته البنك التجاري )ش. م. ق.(،الشركة المالكة للحصة  األكبر من  

رأسمال البنك العربي المتحد.

شغل السيد بادارعدة مراكز هامة في البنك التجاري ألكثر من 17 سنة ضمن قسم 
 ، العام  والقطاع  الحكومية  المصرفية  العالقات  قسم   ، الدولية  المصرفية  الخدمات 

فضال ً عن قسم الخدمات المصرفية  التجارية .

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

و المالية من جامعة ويلز .

السيد فهد عبدالرحمن بادار
عضو مجلس إدارة

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

أعيد انتخابه عام  201٦ لعضوية مدتها 3 سنوات 

مناصب في  مجالس إدارة شركات أخرى:
المدير العام التنفيذي ، الخدمات المصرفية الدولية - البنك التجاري )ش. م. ق.(  •
عضو مجلس إدارة "ألترناتيف بنك" )أ بنك( ، تركيا •
عضو مجلس إدارة شركة "أليس" ، تركيا •
عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني •

تتولى  اآلنسة نجالء المدفع منصب المدير العام لمركز الشارقة لريادة األعمال )شراع(، 
وهو كيان حكومي يهدف إلى تأسيس بيئة جاذبة لريادة األعمال في الشارقة، وتوفير 
منظمة  وهي  "خيارات"،  نجالء  أسست  كما  األعمال.  ألصحاب  والنجاح  للتطور  منصة 
الواعية وتساعدهم  الوظيفية  القرارات  اتخاذ  االماراتي من  الشباب  تمكن  اجتماعية 

على تحقيق النجاح في القطاع الخاص. 
قادت  حيث  المشاريع  لتطوير  خليفة  صندوق  في  أول  مدير  منصب  سابقًا  شغلت 
في  عليهم  باإلشراف  وقامت  األعمال  مجال  في  مستشارين  من  مؤلف  عمل  فريق 
ألصحاب  المشورة  تقديم  من  بدءًا  الواجبة،  والعناية  الفحص  عملية  مراحل  مختلف 
المشاريع إلى تقييم خطط األعمال واختيار المشاريع المستحقة لفرص التمويل. كما 
تّولت مهام تتعلق بتصميم وقيادة العديد من المبادرات ذات الصلة بالشباب مثل 

مبادرة ) صندوق خليفة ( سلسلة أصحاب األعمال الصاعدين .

قبل التحاقها بمنصبها في صندوق خليفة، عملت االنسة نجالء المدفع في منصب 
شريك أول في شركة ماكنزي آند كومباني في نيويورك حيث أشرفت على مجموعة 
المالية.  المؤسسات  قطاع  بعمالء  الخاص  االستراتيجي  المجال  في  المشاريع  من 

اآلنسة نجالء المدفع
عضو مجلس إدارة

عضو اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

أعيد انتخابها عام  2015 لعضوية مدتها 3 سنوات 

كوبرز وشركة  ووتر هاوس  برايس  أدوارًا في شركة  أيضًا  المهنية  خبرتها  تتضمن 
شل.

اآلنسة نجالء المدفع حاصلة على البكالوريوس )مع مرتبة الشرف( من جامعة باث في 
المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستانفورد.

مناصب في  مجالس إدارة شركات أخرى:
نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة القيادات العربية الشابة، االمارات  •
عضو مجلس إدارة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، اإلمارات  •

كما تشغل اآلنسة نجالء المدفع المناصب اإلدارية التالية:
عضو زميل في معهد أسبن لمبادرة الريادة في الشرق األوسط •
عضو في معهد أسبن لشبكة الريادة العالمية •

أعضاء مجلس اإلدارة
واصل في ما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2016  
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الهيكل التنظيمي

مجلس اQدارة

 لجنة الحوكمة والمكافأت
(GRC)

اللجان اQدارية (تم تشكيلها من قبل الرئيس التنفيذي)

اللجنة اQدارية ل�ئتمان
(GMCC)

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
(ALCO)

لجنة ا�صول الخاصة
(SAC)

لجنة إدارة المشاريع وتكنولوجيا ا�عمال
(BTIC)

لجنة المخاطر
(BRC)

 إدارة الموارد
البشرية
 صفية)

(المطروشي

اQدارة القانونية
(ديما السوس)

إدارة الخزينة
(سرفراز رزفي)

ا�عمال
المصرفية 
(خوليو دي
كيسادا )

إدارة المخاطر
(د. منذر ِبلّلح)

الرئيس التنفيذي بالوكالة
(سامر تميمي)
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 أمين سر الشركة
  ومسؤول عالقات المستثمرين

)ريما بطرس(

مكتب الرئيس التنفيذي
واالتصاالت

اللجنة اإلدارية التنفيذية
)EXCOM( 

لجنة المخاطر اإلدارية
)GMRC(

لجنة التدقيق
(BAC)

لجنة اإلئتمان
(BCC)

 إدارة التدقيق
الداخلي

)تامر عبدالحميد(

إدارة
 اإللتزام 

)حسيب أنصاري(

 إدارة الشؤون
 المالية و

االستراتيجية
)أنطوني مورفي(

إدارة العمليات
 عزالدين أبو(

)سالمة

 إدارة
االئتمان
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شكل عام 2016 عام التحول بالنسبة إلى البنك العربي المتحد في سعيه ألن يصبح مؤسسة مالية تقدم أداًءا 
النصف  البنك خالل  اعتمدها  التي  الهيكلة  إعادة  أكثر كفاءة وقوة واستدامة، وذلك ضمن إطار استراتيجية 
الهيكلة،  إعادة  بإنجاز عملية  التزامًا كاماًل  البنك  اإلدارة في  اإلدارة وفريق  2015. ويبدي مجلس  الثاني من عام 

وتوفير عائدات مستدامة للمساهمين على المدى المتوسط في نهاية المطاف.

وتستند هذه االستراتيجية إلى 4 ركائز أساسية تشمل التقليص االحترازي للمحافظ 
غير األساسية، وترشيد النفقات، وتحسين أطر عمل الرقابة والمخاطر، وتعزيز األعمال 
الرئيسية للبنك. ونجح البنك العربي المتحد في إحراز تقدم ملحوظ شمل جميع هذه 
األهداف، مما أتاح له القدرة على استيعاب المزيد من المخصصات لمعالجة الكثير من 

العقبات السابقة على مدار العام. 

التقليص االحترازي لألنشطة "غير األساسية"  البنك تقدمًا الفتًا على صعيد  وسجل 
عنصرًا  العملية  هذه  ستبقى  بعده،  وما   2017 عام  وخالل  المرتفعة.  المخاطر  ذات 
أساسيًا في عملية إعادة هيكلة البنك، حيث أصبح العمل على إعادة تدوير األصول 

المرجحة بالمخاطر خطوة أساسية لتعزيز قدرة البنك على تحقيق األرباح. 

الفترة من  العام بنسبة 24% مقارنة مع نفس  التشغيلية لهذا  النفقات  وانخفضت 
المرتبطة  اإليجابّية  العوامل  من  البنك  استفادة  إلى  ذلك  ويعزى  الماضي،  العام 
باالستعراض الشامل لهيكلية التكاليف والخطوات الالحقة لتعديل قاعدة التكاليف 
والتي تم استكمالها خالل الربع األخير من عام 2015. وبفضل الوفورات التي تحققت 
في مختلف جوانب التكاليف التشغيلية، أصبح بأتم الجاهزية لدخول عام 2017 مزودًا 

بنموذج تشغيلي مبّسط يركز على دعم أنشطة األعمال األساسية للبنك. 

تعيين  بما في ذلك  االستراتيجية،  اإلنجازات  مزيد من  تحقيق  أيضًا   201٦ عام  وشهد 
بالمعايير،  االمتثال  لشؤون  جديد  تنفيذي  ورئيس  للعمليات  جديد  تنفيذي  رئيس 
حيث تم استكمال تعيين جميع مناصب المستوى األول في البنك لدعم استراتيجية 
المكاتب  وظائف  في  داخلية  بمصادر  الناجحة  االستعانة  عن  فضاًل  الهيكلة،  إعادة 

الخلفية ذات الصلة.

ويولي البنك العربي المتحد أهمية كبيرة لضمان سيولة قوية، ويتجلى ذلك من خالل 
اعتماده منهجًا متسقًا للحفاظ على نسبة السلفيات إلى مصادر األموال المستقرة 

ونسبة األصول السائلة المؤهلة، وذلك بما يتخطى المستويات المحددة من المصرف 
المركزي. وباإلضافة إلى كفاية رأس المال، يمثل التمويل والسيولة أساسيات مهمة 

ألي بنك قوي، وهي تندرج في صلب استراتيجية التحول لدى البنك العربي المتحد.

وبالرغم من حفاظ نسبة كفاية رأس المال في البنك - التي بلغت بتاريخ 31 ديسمبر 
13,1% على معدل رسملة قوي ومريح يتجاوز المتطلبات التنظيمية البالغة %12،   201٦
وصل البنك العربي المتحد إلى مرحلة متقدمة في مسيرة إصدار سندات AT1  التي 
األولى من  الشريحة  إصدار  إغالق صفقة  البنك  يعتزم  المال، حيث  رأس  أداة  تشكل 
للبنك  يضمن  أن  ذلك  شأن  ومن   .2017 عام  من  األول  النصف  خالل  السندات  هذه 
من  المحددة  المستويات  يتخطى  بما  تشغيلية  وعمليات  قوية  رسملة  معدالت 

المصرف المركزي.

وكان للنهج المتبصر الذي يتبعه البنك في إدارة االحتياطي منذ تطبيق استراتيجية 
إعادة الهيكلة أثره على نتائج السنة المالية 201٦. وبناء على ذلك، بلغ صافي خسائر 
البنك 523 مليون درهم إماراتي خالل االثني عشر شهرًا المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 
على  للحفاظ  القدرة  للبنك  الحاسمة  اإلجراءات  أتاحت  فقد  ذلك،  من  وبالرغم   .201٦
موقعه بمنأى عن المخاطر، حيث بلغت نسبة تغطية البنك للقروض المتعثرة %120، 
المرهونة مقابل  الضمانات  )بما في ذلك  الشاملة  التغطية  في حين سجلت نسبة 

التسهيالت القائمة( %151.

بمتابعة  التزامه  المتحد  العربي  البنك  سيواصل   ،2017 عام  في  قدمًا  المضي  ومع 
يتلقها من شريكه  التي  المستمرة  والمساعدة  الدعم  االستراتيجية من خالل  هذه 
’البنك التجاري‘. وقد نجح البنك العربي المتحد حتى اآلن بتجاوز هذه الفترة االنتقالية 
األساسية  األعمال  أنشطة  على  التركيز  البنك  وسيواصل  قدمًا.  والمضي  الصعبة 

لتوفير القيمة إلى مساهميه على المدى المتوسط. 

لمحة عامة

النموذج التشغيلي الخاص بنا

محور التركيز االستراتيجي للبنك العربي المتحد

أولوياتنا االستراتيجية

هدفنا  
مدعومة ب

يتم الحفاظ على استدامتها من قبل:

أن يصبح البنك مؤسسة مالية تقدم أداًء أكثر كفاءة وقوة واستدامة

خطوط العمل األساسية

الخدمات المصرفية للشركات 
والمؤسسات

أنماط محسنة
 إلدارة المخاطر

تعزيز العالقات مع العمالء/ 
اغتنام فرص البيع المتقاطع

اإلدارة الرشيدة للسيولة 
والتمويل

التقليص االحترازي للمحافظ غير 
األساسية ذات المخاطر العالية

اإلدارة المثلى
 لرأس المال

تعزيز األعمال
 الرئيسية للبنك

وظائف الدعم عالية الكفاءة

قسم الخدمات المصرفية لألفراد

قسم الخزينة وأسواق رأس المال
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الخدمات المصرفية للشركات والمؤسساتالخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات
استمر القطاع المصرفي في دولة اQمارات العربية المتحدة خالل عام استمر القطاع المصرفي في دولة اQمارات العربية المتحدة خالل عام 20162016 في مواجهة  في مواجهة 
بيئة أعمال حافلة بالتحديات والصعوبات، وواجهت عمليات اQقراض المؤسسي بين بيئة أعمال حافلة بالتحديات والصعوبات، وواجهت عمليات اQقراض المؤسسي بين 
السيولة.  مخاطر  صعيد  على  أو  االئتمان  صعيد  على  سواء  عكسية  رياح~  السيولة. البنوك  مخاطر  صعيد  على  أو  االئتمان  صعيد  على  سواء  عكسية  رياح~  البنوك 
مرّكزة  استراتيجية  المتحد  العربي  البنك  طّبق  الكبيرة،  التحديات  لهذه  مرّكزة ونظر�  استراتيجية  المتحد  العربي  البنك  طّبق  الكبيرة،  التحديات  لهذه  ونظر� 

ومتعددة الجوانب في قطاع الخدمات المصرفية المقدمة للشركات والمؤسسات.ومتعددة الجوانب في قطاع الخدمات المصرفية المقدمة للشركات والمؤسسات.

وعمل البنك العربي المتحد على توفير فريق عمل محترف ذو كفاءة عالية عبر عملية وعمل البنك العربي المتحد على توفير فريق عمل محترف ذو كفاءة عالية عبر عملية 
استقطاب واسعة للكفاءات من خالل توفير بيئة عمل جاذبة، ليس من خالل الرواتب استقطاب واسعة للكفاءات من خالل توفير بيئة عمل جاذبة، ليس من خالل الرواتب 
والمكافآت المادية فحسب، بل كذلك، وبصفة أكثر أهمية من خالل تقدير التميز في والمكافآت المادية فحسب، بل كذلك، وبصفة أكثر أهمية من خالل تقدير التميز في 

ا�داء.ا�داء.

فضمن إطار المعايير القياسية �حمال اQيرادات والنشاط، تم تعميم نموذج أعمال/ فضمن إطار المعايير القياسية �حمال اQيرادات والنشاط، تم تعميم نموذج أعمال/ 
إيرادات واضح، يتمحور حول البيع المقابل وجودة الدخل، على كافة أصعدة الوحدة. إيرادات واضح، يتمحور حول البيع المقابل وجودة الدخل، على كافة أصعدة الوحدة. 
الخزينة  لتسويق  إنشاء وحدة  تم  ا�تعاب،  على  القائمة  اQيرادات  وتنمية  الخزينة ولتسهيل  لتسويق  إنشاء وحدة  تم  ا�تعاب،  على  القائمة  اQيرادات  وتنمية  ولتسهيل 
بكادر مميز ضمن الخط ا�مامي للخدمات، وهو ما حقق نتائج إيجابية. فضًال عن ذلك، بكادر مميز ضمن الخط ا�مامي للخدمات، وهو ما حقق نتائج إيجابية. فضًال عن ذلك، 
تم إنشاء منظومة لتقدير اQيرادات حيث تم وضع المنَتج (إدارة النقد، تمويل سلسلة تم إنشاء منظومة لتقدير اQيرادات حيث تم وضع المنَتج (إدارة النقد، تمويل سلسلة 
من  العوائد  لمتابعة  ا{خر  المحور  على  والعالقة  محور  على  إلخ.)  الخزينة...  من التوريد،  العوائد  لمتابعة  ا{خر  المحور  على  والعالقة  محور  على  إلخ.)  الخزينة...  التوريد، 
المشترك  إلى ما تقدم، تم اشتراط ومراقبة االتصال  المشترك المنتجات والعالقات. وباQضافة  إلى ما تقدم، تم اشتراط ومراقبة االتصال  المنتجات والعالقات. وباQضافة 
االستراتيجية  العالقات بصفة دورية. وفيما شهدت  المنتجات ومدراء  االستراتيجية بين أخصائيي  العالقات بصفة دورية. وفيما شهدت  المنتجات ومدراء  بين أخصائيي 
دفعة قوية إلى ا�مام في عام دفعة قوية إلى ا�مام في عام 20162016 حيث سجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات  حيث سجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
الفوائد،  غير  من  الدخل  صعيد  على  سنوي  أساس  على  جيد�  نمو�  الفوائد، والمؤسسات  غير  من  الدخل  صعيد  على  سنوي  أساس  على  جيد�  نمو�  والمؤسسات 

وتحسن~ ملحوظ~ في أتعابها: نسبة الدخل اQجمالي.وتحسن~ ملحوظ~ في أتعابها: نسبة الدخل اQجمالي.

ويستمر البنك العربي المتحد في إزالة المخاطر من ويستمر البنك العربي المتحد في إزالة المخاطر من 
محفظة أعماله بفعالية وإيجاد إطار محكم للهيكلة محفظة أعماله بفعالية وإيجاد إطار محكم للهيكلة 
ومراقبة المخاطر بحيث تتحقق إدارة أفضل للمخاطر ومراقبة المخاطر بحيث تتحقق إدارة أفضل للمخاطر 
على مدى دورة ا�عمال. ومن خالل التركيز المستمر على مدى دورة ا�عمال. ومن خالل التركيز المستمر 
الخدمات  قطاع  عمل  االئتمان،  خسائر  احتواء  الخدمات على  قطاع  عمل  االئتمان،  خسائر  احتواء  على 
مع  بالتنسيق  والمؤسسات  للشركات  مع المصرفية  بالتنسيق  والمؤسسات  للشركات  المصرفية 
على  وا�فراد  للمؤسسات  الديون"  استرداد  على "وحدة  وا�فراد  للمؤسسات  الديون"  استرداد  "وحدة 
والتحويل  التعثر  لحاالت  المبكر  الرصد  من  والتحويل التأكد  التعثر  لحاالت  المبكر  الرصد  من  التأكد 
االنسيابي للعالقات حرص~ على إيالء العناية المالئمة االنسيابي للعالقات حرص~ على إيالء العناية المالئمة 
الرجوع  إجراءات  الديون من خالل  استرداد  الرجوع بعمليات  إجراءات  الديون من خالل  استرداد  بعمليات 
المصرفية  الخدمات  قطاع  أدى  حيث  المصرفية القانونية  الخدمات  قطاع  أدى  حيث  القانونية 
للشركات والمؤسسات دور� فاعًال في إطالق إجراءات للشركات والمؤسسات دور� فاعًال في إطالق إجراءات 
أي  وجود  عدم  من  للتأكد  مبكرة  هيكلة  أي وإعادة  وجود  عدم  من  للتأكد  مبكرة  هيكلة  وإعادة 

ثغرات في عملية التسليم. ثغرات في عملية التسليم. 

مراجعة ا�داء 

سير  من  التأكد  من  أهمية  أقل  للمحفظة  المالية  السالمة  على  التركيز  يكن  سير ولم  من  التأكد  من  أهمية  أقل  للمحفظة  المالية  السالمة  على  التركيز  يكن  ولم 
عجلة اQيرادات. وبالتالي استقطب قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات عجلة اQيرادات. وبالتالي استقطب قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 
خالل عام خالل عام 20162016 عدد� من العالقات الجديدة، باQضافة إلى تحسين مقدار االستفادة من  عدد� من العالقات الجديدة، باQضافة إلى تحسين مقدار االستفادة من 
واالستمرار في  ا�صول،  الحفاظ على مستويات  أجل  للمحفظة، من  المالية  واالستمرار في السالمة  ا�صول،  الحفاظ على مستويات  أجل  للمحفظة، من  المالية  السالمة 
تحقيق إيرادات عالية الجودة. كما تم التعامل مع أعمال جديدة وفق~ لمعايير تأمينية تحقيق إيرادات عالية الجودة. كما تم التعامل مع أعمال جديدة وفق~ لمعايير تأمينية 
قوية، للتأكد من إيجاد توازن سليم بين المخاطر واQيرادات وااللتزام بنموذج "موديز" قوية، للتأكد من إيجاد توازن سليم بين المخاطر واQيرادات وااللتزام بنموذج "موديز" 
على  القائم  بالتسعير  تام~  التزام~  الربح  هوامش  عكست  حيث  المخاطر،  على لتصنيف  القائم  بالتسعير  تام~  التزام~  الربح  هوامش  عكست  حيث  المخاطر،  لتصنيف 

المخاطر.المخاطر.

العمليات  هيكلة  إعادة  تمت  والدعم،  ا�مامي  المكتب  وحدات  كافة  مع  العمليات وبالتزامن  هيكلة  إعادة  تمت  والدعم،  ا�مامي  المكتب  وحدات  كافة  مع  وبالتزامن 
وللعمالء.  السوق  إلى  للتسليم  وقت  أفضل  تحقيق  من  للتأكد  الخدمات  وللعمالء. وقنوات  السوق  إلى  للتسليم  وقت  أفضل  تحقيق  من  للتأكد  الخدمات  وقنوات 
وحرص~ على التمويل الذاتي للوحدة، تم إنشاء فريق متخصص بااللتزامات في عام وحرص~ على التمويل الذاتي للوحدة، تم إنشاء فريق متخصص بااللتزامات في عام 
التكلفة  منخفضة  مؤسسية  ادخار  وحسابات  جارية  حسابات  على  للحصول  التكلفة   منخفضة  مؤسسية  ادخار  وحسابات  جارية  حسابات  على  للحصول   20162016
الودائع  االعتماد على  الحد من  مع  الصناديق،  لتكلفة  العامة  اQدارة  الودائع والمساعدة في  االعتماد على  الحد من  مع  الصناديق،  لتكلفة  العامة  اQدارة  والمساعدة في 

ذات التكلفة ا�على. ذات التكلفة ا�على. 

للشركات  المصرفية  الخدمات  قطاع  عمل  العام،  مدار  وعلى  النهاية،  للشركات وفي  المصرفية  الخدمات  قطاع  عمل  العام،  مدار  وعلى  النهاية،  وفي 
والمؤسسات عن كثب مع من تولوا حديث~ مناصب الرئيس التنفيذي للعمليات في والمؤسسات عن كثب مع من تولوا حديث~ مناصب الرئيس التنفيذي للعمليات في 
عدد من المبادرات بما في ذلك إطالق منصة الخدمات عبر اQنترنت، مع أكثر من عدد من المبادرات بما في ذلك إطالق منصة الخدمات عبر اQنترنت، مع أكثر من 30003000  
عميل في وحدة المعامالت، فيما قدمت الوحدة دعمها أيض~ لتنفيذ نظم التخصيم/ عميل في وحدة المعامالت، فيما قدمت الوحدة دعمها أيض~ لتنفيذ نظم التخصيم/ 

إنشاء القروض وسلسلة التوريد.إنشاء القروض وسلسلة التوريد.

يبقى قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ملتزم~ بنشر ثقافة سليمة يبقى قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ملتزم~ بنشر ثقافة سليمة 
بيئة  ضمن  إمكاناتهم  مضاعفة  الموظفون  يستطيع  حيث  المؤسسة،  نطاق  بيئة على  ضمن  إمكاناتهم  مضاعفة  الموظفون  يستطيع  حيث  المؤسسة،  نطاق  على 

ٌتحفز على التميز في مجال العمليات واالئتمان.ٌتحفز على التميز في مجال العمليات واالئتمان.
  

الخدمات المصرفية ل�فرادالخدمات المصرفية ل�فراد
البنك  في  ل7فراد  المصرفية  الخدمات  قسم  قام  صعبة،  اقتصادية  لسنة  البنك استجابة  في  ل7فراد  المصرفية  الخدمات  قسم  قام  صعبة،  اقتصادية  لسنة  استجابة 

العربي المتحد باتخاذ عدد من اQجراءات الضرورية في أربعة مجاالت أساسية:العربي المتحد باتخاذ عدد من اQجراءات الضرورية في أربعة مجاالت أساسية:

ا�ساسية‘ ‘  ا�ساسيةغير  ’’غير  القروض  محفظة  تخفيض  تم  القروض   محفظة  تخفيض  تم  المديونية:  وتقليص  المخاطر  المديونية:إزالة  وتقليص  المخاطر  إزالة 
بشكل كبير في عام بشكل كبير في عام 20162016 وذلك في إطار رحلة البنك ا�وسع نطاق~ إلى نموذج أعمال  وذلك في إطار رحلة البنك ا�وسع نطاق~ إلى نموذج أعمال 

مستدام وأقل خطورة.مستدام وأقل خطورة.

اQنترنت وا�جهزة  اQنترنت وا�جهزة  تم إطالق منصة متطورة عبر  عروض متميزة عبر منصات رقمية:عروض متميزة عبر منصات رقمية: تم إطالق منصة متطورة عبر 
الجوالة للخدمات المصرفية ل7فراد في الربع ا�ول من عام الجوالة للخدمات المصرفية ل7فراد في الربع ا�ول من عام 20162016 بهدف تحسين تجربة  بهدف تحسين تجربة 

العميل.العميل.

عند  االئتمان  بمكتب  االستعانة  في  المتحد  العربي  البنك  استمر  عند   االئتمان  بمكتب  االستعانة  في  المتحد  العربي  البنك  استمر  االئتمان:  االئتمان:مكتب  مكتب 
وقت  في  فوائد  ستحقق  والتي  ل7فراد،  المصرفية  المنتجات  كافة  بتمويل  وقت التعهد  في  فوائد  ستحقق  والتي  ل7فراد،  المصرفية  المنتجات  كافة  بتمويل  التعهد 

الحق على المدى الطويل.الحق على المدى الطويل.

المنتجات والخدمات:المنتجات والخدمات: حافظ البنك على التزامه بمنهج يركز على العمالء عبر الحرص  حافظ البنك على التزامه بمنهج يركز على العمالء عبر الحرص 
على فهم متطلبات عمالئه المالية والحياتية.على فهم متطلبات عمالئه المالية والحياتية.

ترضي  مبتكرة  منتجات  طرح  على  التركيز  ل7فراد  المصرفية  الخدمات  ترضي وستواصل  مبتكرة  منتجات  طرح  على  التركيز  ل7فراد  المصرفية  الخدمات  وستواصل 
مختلف االحتياجات المتطورة ل7فراد، وتستفيد من شبكة الفروع التي تقدم خدمات مختلف االحتياجات المتطورة ل7فراد، وتستفيد من شبكة الفروع التي تقدم خدمات 
متكاملة وقدرات رقمية تلعب دور� في االرتقاء بتجربة العميل وبناء عالقات أكثر قوة.متكاملة وقدرات رقمية تلعب دور� في االرتقاء بتجربة العميل وبناء عالقات أكثر قوة.
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الخدمات المصرفية اإلسالمية
والخدمات  المنتجات  من  شاملة  مجموعة  تقديم  المتحد  العربي  البنك  يواصل 

بنفس  واألفراد  الشركات  من  عمالئنا  لكافة  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة 

البنك.  لدى  األخرى  المصرفية  للخدمات  المقدمة  والمرونة  الجودة  من  المستوى 

واستمر المجلس الرقابي لشؤون الشريعة في البنك بتقديم اإلرشاد، وضمان توافق 

الخدمات  ينظم  الذي  المركزي  والمصرف  الشريعة  ومبادئ  وقوانين  ألحكام  األعمال 

المصرفية اإلسالمية.

مع  بالتوافق  خدماته  تحديث  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  عمل  فريق  وسيواصل 

األساسيين،  عمالئه  متطلبات  مع  تتناسب  حلول  لتوفير  العامة  البنك  استراتيجية 

والسعي دائمًا لتحسين خدماته وإرضاء عمالئه.

وحدة معالجة الديون للشركات واألفراد
عالقات  إلدارة  مستقلة  كوحدة  واألفراد"  للشركات  الديون  معالجة  "وحدة  إنشاء  تم 

فضاًل  ومحافظ  والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  الخصوص  وجه  وعلى  العمالء، 

المعدل  اإلطار  خارج  واالنكشافات  والمؤسسات،  للشركات  المصرفية  الخدمات  عن 

للمخاطر.

وتتمثل المهمة الرئيسية لوحدة معالجة الديون في استعادة  العمالء إلى مستويات 

ائتمانية مقبولة، والحد من الخسائر الالحقة بالبنك وحماية رأسماله.

المصرفية  العالقة  واسترجاع  المالية،  قوته  استعادة  في  العميل  مساعدة  وتعتبر 

الطبيعية معه هي دائمًا الهدف المنشود.

الخزينة وأسواق رأس المال
تلعب الخزينة وأسواق رأس المال دورًا رئيسًا في تقوية عالقات البنك مع المؤسسات 

واسعة  مجموعة  توفير  خالل  من  الضخمة،  المالية  األرصدة  ذوي  من  والعمالء 

الخاصة. ويتضمن ذلك  تلبي متطلباتهم  التي  والخدمات  المنتجات  ومخصصة من 

معدل الفائدة والمشتقات المالية فضاًل عن امتالك سوق نقد وسوق صرافة ومنصات 

تداول متخصصة بالمشتقات المالية لدعم إجمالي قدرات تحقيق عائدات البنك.

ومن خالل دوره في إدارة أصول والتزامات البنك، يقدم قسم الخزينة وأسواق المال 

مصدرًا متنوعًا مستقرًا من التمويل للبنك. كما قام بدعم فئات األعمال األخرى في 

البنك الستقطاب إيداعات العمالء بتطوير عددًا من الخدمات التي تهمهم. وأدت إدارة 

التمويل  معدالت  تعزيز  مع  للتمويل،  بتكاليفنا  التحكم  إلى  هذه  الناجحة  التمويل 

والسيولة الخاصة بالبنك. ولطالما مثلت ودائع العمالء أبرز مصادر التمويل في البنك 

الثابت على إجمالي االلتزامات، فيما تحسن معدل  التركيز  النحو الذي يوضحه  على 

قروض البنك مقارنة بودائعه إلى 8٦% بتاريخ 31 ديسمبر 201٦.

والستكمال اإلدارة الفاعلة للسيولة، واصل البنك توفير األموال الفائضة في األصول 

السائلة ذات الجودة العالية، حيث سجلت المحفظة االستثمارية ارتفاعًا بنسبة %29 

بالمقارنة مع العام الماضي لتغلق عند 3.3 مليار درهم، مما أدى إلى زيادة دخل الفائدة 

ثابت  أوراق مالية ذات دخل  المحفظة بشكل أساسي من  للبنك. وتتكون  اإلجمالي 

والمؤسسية  الحكومية  وشبه  الحكومية  األسهم  من  محفظة  مع  السيولة  وعالية 

وصكوك من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

المستقبلية،  البنك  استراتيجية  ضوء  وفي 
دعم  المال  رأس  وأسواق  الخزينة  قسم  سيواصل 
على  إضافي  تركيز  مع  للبنك  الرئيسية  األقسام 
مبيعات الخزينة لزيادة حصة المحفظة على أنشطة 
الشركات، مع زيادة وتنويع األنشطة االستثمارية في 

البنك العربي المتحد.

مراجعة األداء 
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التكنولوجيا التكنولوجيا 
شكلت ا�تمتة محور التركيز ا�ساسي لعام 20162016 مع تحقيق المواءمة   مع تحقيق المواءمة   شكلت ا�تمتة محور التركيز ا�ساسي لعام    ••

االستراتيجية الستخالص أكبر قدر ممكن من قيمة ا�عمال التي توفرها   االستراتيجية الستخالص أكبر قدر ممكن من قيمة ا�عمال التي توفرها     

تكنولوجيا المعلومات.  تكنولوجيا المعلومات.    

شملت المجاالت ا�ساسية الستثماراتنا في عام 20162016 طرح اثنتين من   طرح اثنتين من   شملت المجاالت ا�ساسية الستثماراتنا في عام    ••

القنوات المصرفية الجديدة على شبكة اQنترنت لخدمة قاعدة عمالئنا   القنوات المصرفية الجديدة على شبكة اQنترنت لخدمة قاعدة عمالئنا     

من ا�فراد والشركات.  من ا�فراد والشركات.    

لطالما شكل ا�من اQلكتروني أولوية أساسية لتزويد العمالء    لطالما شكل ا�من اQلكتروني أولوية أساسية لتزويد العمالء      ••

أمان متطورة والحصر على تقديم خدمات مصرفية آمنة   بمستويات   أمان متطورة والحصر على تقديم خدمات مصرفية آمنة    بمستويات    

دون القبول بأي حلول وسط. دون القبول بأي حلول وسط.   

توحيد ودمج باقة متنوعة من التطبيقات وتوسيع نطاق عملها توحيد ودمج باقة متنوعة من التطبيقات وتوسيع نطاق عملها   ••

الحوكمة الصارمة وتوفير التمويل الالزم للجمع بين إمكانات تكنولوجيا   الحوكمة الصارمة وتوفير التمويل الالزم للجمع بين إمكانات تكنولوجيا     ••

المعلومات واQنفاق من جهة مع استراتيجية ا�عمال من جهة أخرى المعلومات واQنفاق من جهة مع استراتيجية ا�عمال من جهة أخرى   

الكفاءة التشغيليةالكفاءة التشغيلية
استكمال عملية االستعانة بمصادر داخلية لدعم العمليات، ودمج   استكمال عملية االستعانة بمصادر داخلية لدعم العمليات، ودمج     ••

المزيد من أنشطة الرقابة البّناءة في النظام المزيد من أنشطة الرقابة البّناءة في النظام   

التركيز على أنماط سير العمل المحددة لضمان التدفق السلس بين   التركيز على أنماط سير العمل المحددة لضمان التدفق السلس بين     ••

الفروع ووحدات العمليات المركزية، وذلك بهدف تجنب التأخير وتوفير   الفروع ووحدات العمليات المركزية، وذلك بهدف تجنب التأخير وتوفير     

تجارب فريدة من نوعها للعمالء.  تجارب فريدة من نوعها للعمالء.    

االستفادة من ‘‘نظام إدارة الوثائق اQلكترونيةنظام إدارة الوثائق اQلكترونية’’ بما ينسجم مع هدفنا   بما ينسجم مع هدفنا   االستفادة من    ••

ا�ساسي المتمثل بالتحّول إلى مؤسسة مالية رقمية بالكامل وخالية   ا�ساسي المتمثل بالتحّول إلى مؤسسة مالية رقمية بالكامل وخالية     

من ا�وراق من ا�وراق   

المراجعة المستمرة لـ ‘‘اQجراءات التشغيلية القياسيةاQجراءات التشغيلية القياسية’’ لضمان تحسين   لضمان تحسين   المراجعة المستمرة لـ    ••

المحتوى وتحديد ا�دوار والمسؤوليات.  المحتوى وتحديد ا�دوار والمسؤوليات.    

أرقى تجربة عمالء ضمن فئتهاأرقى تجربة عمالء ضمن فئتها
تمكين العمالء في عام 20162016، حيث يبذل الفريق جهود� حثيثة لتمكين  ، حيث يبذل الفريق جهود� حثيثة لتمكين   تمكين العمالء في عام    ••

العمالء عن طريق توفير القدرة على تتبع الخدمات مثل طلبات   العمالء عن طريق توفير القدرة على تتبع الخدمات مثل طلبات     

الحصول على الخدمة، وتقديم إيصاالت االستالم الفورية، والطلبات   الحصول على الخدمة، وتقديم إيصاالت االستالم الفورية، والطلبات     

االستثنائية للحصول على ا�رقام المرجعية، واQشعارات التلقائية عند   االستثنائية للحصول على ا�رقام المرجعية، واQشعارات التلقائية عند     

استكمال مراحل العمليات. استكمال مراحل العمليات.   

العمل المتواصل في البنك العربي المتحد لتوفير حلول سريعة   العمل المتواصل في البنك العربي المتحد لتوفير حلول سريعة     ••

لشكاوى العمالء دون التأخر في تقديم الخدمات. لشكاوى العمالء دون التأخر في تقديم الخدمات.   

السعي لضمان أعلى مستويات رضا العمالء، وتعديل نموذج عملياتنا   السعي لضمان أعلى مستويات رضا العمالء، وتعديل نموذج عملياتنا     ••

بما يواكب احتياجاتهم خالل تواصلهم معنا للمرة ا�ولى.  بما يواكب احتياجاتهم خالل تواصلهم معنا للمرة ا�ولى.    

مواصلة العمل لتحقيق هدف ‘‘البنك العربي المتحدالبنك العربي المتحد’’ والمتمثل في   والمتمثل في   مواصلة العمل لتحقيق هدف    ••

التحول إلى مؤسسة مالية تخلو من استخدام الورق باالعتماد على   التحول إلى مؤسسة مالية تخلو من استخدام الورق باالعتماد على     

تطبيقات الخدمات المؤتمة، والتوجيه اQلكتروني، وكشوفات الحساب   تطبيقات الخدمات المؤتمة، والتوجيه اQلكتروني، وكشوفات الحساب     

االلكترونية، واQشعارات الفورية. االلكترونية، واQشعارات الفورية.   

العمل على زيادة القنوات الوظيفية المزودة بأرقى مستويات ا�من   العمل على زيادة القنوات الوظيفية المزودة بأرقى مستويات ا�من     ••

(الخدمات المصرفية عبر شبكة اQنترنت، وخدمة الرد الصوتي    (الخدمات المصرفية عبر شبكة اQنترنت، وخدمة الرد الصوتي      

التفاعلي، وأجهزة الصراف ا{لي، ومركز االتصال)، ومراقبة معدالت   التفاعلي، وأجهزة الصراف ا{لي، ومركز االتصال)، ومراقبة معدالت     

استخدام الخدمة الذاتية لدى العمالء. استخدام الخدمة الذاتية لدى العمالء.   

لمحة حول مهام الرئيس التنفيذي للعملياتلمحة حول مهام الرئيس التنفيذي للعمليات
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تلعب الحوكمة دور� جوهري~ في الممارسات الخاصة بثقافة وأعمال البنك العربي المتحد.تلعب الحوكمة دور� جوهري~ في الممارسات الخاصة بثقافة وأعمال البنك العربي المتحد.
يرتبط  إطار عمل الحوكمة لدى البنك بالطريقة التي يتم من خاللها إدارة وتوجيه أنشطة وأعمال البنك مع يرتبط  إطار عمل الحوكمة لدى البنك بالطريقة التي يتم من خاللها إدارة وتوجيه أنشطة وأعمال البنك مع 

ا�خذ بعين االعتبار كل أصحاب المصالح ودور البنك في المجتمع.ا�خذ بعين االعتبار كل أصحاب المصالح ودور البنك في المجتمع.

خالل  من  المعلومات  نشر  ويتم  الصدد.  هذا  في  المطبقة  الرقابية  المهل  خالل ضمن  من  المعلومات  نشر  ويتم  الصدد.  هذا  في  المطبقة  الرقابية  المهل  ضمن 
المختلفة.   البيانات الصحفية والتقارير  القنوات بما في ذلك  المختلفة.  عدد من  البيانات الصحفية والتقارير  القنوات بما في ذلك  عدد من 

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

المالية. المالية. 

نشرها  يتم  التي  المالية  والنتائج  السنوية  التقارير  على  المالية  التقارير  نشرها تشتمل  يتم  التي  المالية  والنتائج  السنوية  التقارير  على  المالية  التقارير  تشتمل 
االلكتروني معلومات حول  الموقع  أيض~ على  تتوفر  واQنجليزية.  العربية  االلكتروني معلومات حول باللغتين  الموقع  أيض~ على  تتوفر  واQنجليزية.  العربية  باللغتين 
وقائمة  ا�ساسي  البنك  نظام  مثل  بالمساهمين  الخاصة  ا�خرى  الهامة  وقائمة الوثائق  ا�ساسي  البنك  نظام  مثل  بالمساهمين  الخاصة  ا�خرى  الهامة  الوثائق 
المحللين  تقارير  إلى  باQضافة  السهم  وأسعار  الرئيسين  المساهمين  المحللين بأسماء  تقارير  إلى  باQضافة  السهم  وأسعار  الرئيسين  المساهمين  بأسماء 

البنك. المطبقة في  اللوائح والسياسات  البنك.وملخص عن  المطبقة في  اللوائح والسياسات  وملخص عن 

إطار عمل الحوكمة لدى البنك العربي المتحدإطار عمل الحوكمة لدى البنك العربي المتحد
عن  الناتجة  المخاطر  بمراقبة  اQدارة  مجلس  قيام  يضمن  الحوكمة  عمل  إطار  عن إن  الناتجة  المخاطر  بمراقبة  اQدارة  مجلس  قيام  يضمن  الحوكمة  عمل  إطار  إن 
المهام  في  الفصل  على  كبير  بشكل  يركز  وهو  فعال.  بشكل  البنك  المهام أعمال  في  الفصل  على  كبير  بشكل  يركز  وهو  فعال.  بشكل  البنك  أعمال 
والمسؤوليات الخاصة بأعضاء مجلس اQدارة واQدارة التنفيذية كما يركز على مدى والمسؤوليات الخاصة بأعضاء مجلس اQدارة واQدارة التنفيذية كما يركز على مدى 
الداخليين  الحسابات  مدققي  ودور  اQدارية  واللجان  اQدارة  مجلس  لجان  الداخليين فاعلية  الحسابات  مدققي  ودور  اQدارية  واللجان  اQدارة  مجلس  لجان  فاعلية 
اثناء  دقيقة  بصورة  البيانات  عن  واQفصاح  الشفافية  إلى  باQضافة  اثناء والخارجين،  دقيقة  بصورة  البيانات  عن  واQفصاح  الشفافية  إلى  باQضافة  والخارجين، 
واQشرافية وذلك لضمان  التنظيمية  الهيئات  والتعاون مع  لها  المخصصة  واQشرافية وذلك لضمان المهل  التنظيمية  الهيئات  والتعاون مع  لها  المخصصة  المهل 

الممارسات. أفضل  واعتماد  بها  المعمول  باللوائح  الكامل  الممارسات.االمتثال  أفضل  بها واعتماد  المعمول  باللوائح  الكامل  االمتثال 

المركزي  بالمصرف  الخاصة  التنظيمية  بالمتطلبات  المتحد  العربي  البنك  المركزي يلتزم  بالمصرف  الخاصة  التنظيمية  بالمتطلبات  المتحد  العربي  البنك  يلتزم 
يقوم  كما  المالية  ل7وراق  أبوظبي  وسوق  اQماراتية  والسلع  المالية  ا�وراق  يقوم وهيئة  كما  المالية  ل7وراق  أبوظبي  وسوق  اQماراتية  والسلع  المالية  ا�وراق  وهيئة 

المصرفي. القطاع  المعتمدة في  الممارسات  أفضل  بتطبيق  المصرفي.البنك  القطاع  المعتمدة في  الممارسات  أفضل  بتطبيق  البنك 

بجميع  اQلتزام  على  الحرص  بهدف  مستقلة  لمراجعة  الحوكمة  عمل  إطار  بجميع يخضع  اQلتزام  على  الحرص  بهدف  مستقلة  لمراجعة  الحوكمة  عمل  إطار  يخضع 
والمسؤليات.  والمسؤليات. الواجبات  الواجبات 

المالية  التقارير  معايير  وفق  بالبنك  الخاصة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  المالية تم  التقارير  معايير  وفق  بالبنك  الخاصة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
الدولية ومتطلبات القوانين المعمول بها في دولة اQمارات العربية المتحدة. يتم الدولية ومتطلبات القوانين المعمول بها في دولة اQمارات العربية المتحدة. يتم 
تحت  وتدرج  للبنك  االلكتروني  الموقع  على  منتظمة  بصورة  البيانات  هذه  تحت نشر  وتدرج  للبنك  االلكتروني  الموقع  على  منتظمة  بصورة  البيانات  هذه  نشر 

(www.uab.ae) المستثمرين  المستثمرين قسم عالقات  قسم عالقات 

تقييم  بإجراء  تقييم   بإجراء   2015 العام  خالل  قام  قد  المتحد  العربي  البنك  أن  اQشارة  العام تجدر  خالل  قام  قد  المتحد  العربي  البنك  أن  اQشارة  تجدر 
مستشار  تعيين  عبر  وذلك  البنك  لدى  به  المعمول  الحوكمة  Qطار  مستشار مستقل  تعيين  عبر  وذلك  البنك  لدى  به  المعمول  الحوكمة  Qطار  مستقل 
التقرير  اQدارة  مجلس  راجع  حيث  اQدراة  مجلس  إلى  مباشرة  تقريره  رفع  التقرير مستقل  اQدارة  مجلس  راجع  حيث  اQدراة  مجلس  إلى  مباشرة  تقريره  رفع  مستقل 

ووضع على أساسه خطة للتركيز على تعزيز إطار الحوكمة خالل العام ووضع على أساسه خطة للتركيز على تعزيز إطار الحوكمة خالل العام 2016. 
ا|فصاح والشفافيةا|فصاح والشفافية

الشفافية  مستوى  وزيادة  الشركة  لحوكمة  متين  عمل  إطار  ببناء  البنك  الشفافية يلتزم  مستوى  وزيادة  الشركة  لحوكمة  متين  عمل  إطار  ببناء  البنك  يلتزم 
والشفافية  اQفصاح  لمتطلبات  كبيرة  أهمية  البنك  يولي  وبالتالي،  والشفافية واالفصاح.  اQفصاح  لمتطلبات  كبيرة  أهمية  البنك  يولي  وبالتالي،  واالفصاح. 
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دور مجلس ا|دارةدور مجلس ا|دارة
والالزمة والالزمة  الواسعة  بالصالحيات  االساسي،  البنك  نظام  حسب  اQدارة،  مجلس  الواسعة يتمتع  بالصالحيات  االساسي،  البنك  نظام  حسب  اQدارة،  مجلس  يتمتع 
تتضمن  البنك.  أهداف  لتحقيق  وذلك  إليه  المسندة  والمهام  ا�نشطة  تتضمن لتنفيذ  البنك.  أهداف  لتحقيق  وذلك  إليه  المسندة  والمهام  ا�نشطة  لتنفيذ 
إدارة  من  والتأكد  بالبنك،  الخاصة  االستراتيجية  وضع  اQدارة  مجلس  إدارة مسؤوليات  من  والتأكد  بالبنك،  الخاصة  االستراتيجية  وضع  اQدارة  مجلس  مسؤوليات 
مجلس  إن  المخاطر.  هذه  لتحمل  البنك  جهوزية  مراقبة  خالل  من  بكفاءة  مجلس المخاطر  إن  المخاطر.  هذه  لتحمل  البنك  جهوزية  مراقبة  خالل  من  بكفاءة  المخاطر 
فإن  ذلك،  إلى  أضافة  البنك.  وأنشطة  شؤون  إدارة  عن  عامة  بصورة  مسؤول  فإن اQدارة  ذلك،  إلى  أضافة  البنك.  وأنشطة  شؤون  إدارة  عن  عامة  بصورة  مسؤول  اQدارة 
مجلس اQدارة مسؤول عن تطبيق إطار عمل الحوكمة الخاص بالبنك وذلك لضمان مجلس اQدارة مسؤول عن تطبيق إطار عمل الحوكمة الخاص بالبنك وذلك لضمان 
التي  المناسبة  واQجراءات  السياسات  ووضع  الداخلية  واQفصاحات  الضوابط  التي تنفيذ  المناسبة  واQجراءات  السياسات  ووضع  الداخلية  واQفصاحات  الضوابط  تنفيذ 
تعتبر جوهرية بالنسبة لحجم وطبيعة عمليات البنك من جهة ولاللتزام بالمتطلبات تعتبر جوهرية بالنسبة لحجم وطبيعة عمليات البنك من جهة ولاللتزام بالمتطلبات 

القانونية والتنظيمية المعمول بها في جميع ا�وقات من جهة اخرى.القانونية والتنظيمية المعمول بها في جميع ا�وقات من جهة اخرى.

كما وافق مجلس اQدارة على الئحة اختصاصات مجلس اQدارة واللجان المنبثقة عن كما وافق مجلس اQدارة على الئحة اختصاصات مجلس اQدارة واللجان المنبثقة عن 
المجلس والتي تحدد أعمال المجلس ولجانه ومسؤولياتهم وواجباتهم.  المجلس والتي تحدد أعمال المجلس ولجانه ومسؤولياتهم وواجباتهم.  

دور رئيس مجلس ا|دارةدور رئيس مجلس ا|دارة
يتم اختيار رئيس مجلس اQدارة من قبل مجلس اQدارة وفق النظام ا�ساسي يتم اختيار رئيس مجلس اQدارة من قبل مجلس اQدارة وفق النظام ا�ساسي للبنك. للبنك. 
وال يشغل منصب رئيس مجلس اQدارة ومنصب الرئيس التنفيذي في البنك العربي وال يشغل منصب رئيس مجلس اQدارة ومنصب الرئيس التنفيذي في البنك العربي 

المتحد الشخص نفسه. المتحد الشخص نفسه. 

يتولي رئيس مجلس اQدارة توجيه أنشطة مجلس اQدارة كما يقوم بالتأكد من أن يتولي رئيس مجلس اQدارة توجيه أنشطة مجلس اQدارة كما يقوم بالتأكد من أن 
بها  المعمول  والقوانين  باللوائح  البنك   امتثال  تجاه  بالتزاماته  يفي  اQدارة  بها مجلس  المعمول  والقوانين  باللوائح  البنك   امتثال  تجاه  بالتزاماته  يفي  اQدارة  مجلس 

والتأكد من تنفيذ كافة القرارات، التي يقوم مجلس اQدارة باتخاذها بصورة فعالة.والتأكد من تنفيذ كافة القرارات، التي يقوم مجلس اQدارة باتخاذها بصورة فعالة.

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اQدارة ما يلي:تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اQدارة ما يلي:

تولي رئاسة مجلس اQدارة ووضع جدول ا�عمال الخاص به واالشراف على حسن تولي رئاسة مجلس اQدارة ووضع جدول ا�عمال الخاص به واالشراف على حسن   ••
سير اجتماعات المجلس والتأكد من تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها من قبل سير اجتماعات المجلس والتأكد من تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها من قبل 

مجلس اQدارة، بشكل فعالمجلس اQدارة، بشكل فعال
القطاع   •• في  الخبرة  ذوي  من  أعضاء  من  يتكون  اQدارة  مجلس  أن  من  القطاع التأكد  في  الخبرة  ذوي  من  أعضاء  من  يتكون  اQدارة  مجلس  أن  من  التأكد 

المصرفي والمجاالت المالية والمحاسبيةالمصرفي والمجاالت المالية والمحاسبية
اQدارة وبناء عالقات بناءة بين   •• الفعالة بين أعضاء مجلس  المشاركة  اQدارة وبناء عالقات بناءة بين تسهيل  الفعالة بين أعضاء مجلس  المشاركة  تسهيل 

ا�عضاءا�عضاء
ويلتزم   •• بالتزاماته  يفي  اQدارة  مجلس  أن  من  والتأكد  الحوكمة  ثقافة  ويلتزم تعزيز  بالتزاماته  يفي  اQدارة  مجلس  أن  من  والتأكد  الحوكمة  ثقافة  تعزيز 

بمتطلبات اللوائح والقوانين المعمول بهابمتطلبات اللوائح والقوانين المعمول بها
ضمان االتصال بصورة فعالة مع المساهمينضمان االتصال بصورة فعالة مع المساهمين  ••
تقييم أداء مجلس اQدارة بشكل دوريتقييم أداء مجلس اQدارة بشكل دوري  ••
بناء مجلس إدارة فعال ووضع خطة تعاقب �عضاء مجلس اQدارةبناء مجلس إدارة فعال ووضع خطة تعاقب �عضاء مجلس اQدارة  ••

واجبات والتزامات أعضاء مجلس ا|دارةواجبات والتزامات أعضاء مجلس ا|دارة
يلتزم أعضاء مجلس اQدارة عند قيامهم بواجباتهم بما يلي وفق~ لمعايير يلتزم أعضاء مجلس اQدارة عند قيامهم بواجباتهم بما يلي وفق~ لمعايير الحوكمة:الحوكمة:

التمتع بالمهارات والمؤهالت والمعرفة الالزمة لشؤون وأعمال البنكالتمتع بالمهارات والمؤهالت والمعرفة الالزمة لشؤون وأعمال البنك  ••
التصرف بأمانة وبحسن نية لحماية مصالح البنك التجاريةالتصرف بأمانة وبحسن نية لحماية مصالح البنك التجارية  ••
القيام   •• عند  والشفافية  المصالح  وتضارب  السرية  بمتطلبات  القيام االلتزام  عند  والشفافية  المصالح  وتضارب  السرية  بمتطلبات  االلتزام 

بمسؤولياتهم كأعضاء مجلس إدارةبمسؤولياتهم كأعضاء مجلس إدارة
العمل وفق~ لاللتزامات المنصوص عليها ووفق~ لبنود النظام ا�ساسي وكافة العمل وفق~ لاللتزامات المنصوص عليها ووفق~ لبنود النظام ا�ساسي وكافة   ••

اللوائح والقوانين المعمول بهااللوائح والقوانين المعمول بها
عدم إدانتهم بأي جريمة أو جناية أو قضايا مخلة بالشرفعدم إدانتهم بأي جريمة أو جناية أو قضايا مخلة بالشرف  ••
اQفصاح عن أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة والتي من الممكن أن يكون لها اQفصاح عن أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة والتي من الممكن أن يكون لها   ••

صلة بالبنك والتي من الممكن أن تتعارض مع ا�داء الجيد لمهامهمصلة بالبنك والتي من الممكن أن تتعارض مع ا�داء الجيد لمهامهم
الحضور بانتظام والمشاركة بصورة فعالة في اجتماعات مجلس اQدارة و اللجان الحضور بانتظام والمشاركة بصورة فعالة في اجتماعات مجلس اQدارة و اللجان   ••

المنبثقة عنه والجمعية العمومية للمساهمينالمنبثقة عنه والجمعية العمومية للمساهمين

تشكيل واختيار أعضاء مجلس ا|دارةتشكيل واختيار أعضاء مجلس ا|دارة
يتألف مجلس اQدارة الحالي من تسعة أعضاء غير تنفيذيين، تم اختيارهم في يتألف مجلس اQدارة الحالي من تسعة أعضاء غير تنفيذيين، تم اختيارهم في اجتماع اجتماع 
سنوات  ثالثة  لمدة  وذلك  سنوات ،  ثالثة  لمدة  وذلك   ،٢٠١٥٢٠١٥ مارس  في  انعقد  الذي  السنوية  العمومية  مارس الجمعية  في  انعقد  الذي  السنوية  العمومية  الجمعية 
اعتبار� من اعتبار� من 11 يناير  يناير ٢٠١٥٢٠١٥ . والجدير بالذكر أنه وطبق~ للنظام ا�ساسي للبنك يجوز إعادة  . والجدير بالذكر أنه وطبق~ للنظام ا�ساسي للبنك يجوز إعادة 

انتخاب أعضاء مجلس اQدارة.انتخاب أعضاء مجلس اQدارة.

المساهم  كونه   ، التجاري  البنك  من  ممثلين  أربعة  عضويته  في  المجلس  المساهم يضم  كونه   ، التجاري  البنك  من  ممثلين  أربعة  عضويته  في  المجلس  يضم 
الرئيسي؛ وعضوين يمثالن مؤسسي البنك؛ بينما يمثل باقي ا�عضاء القطاع الخاص الرئيسي؛ وعضوين يمثالن مؤسسي البنك؛ بينما يمثل باقي ا�عضاء القطاع الخاص 

وأقلية المساهمين.وأقلية المساهمين.

يتمتع جميع أعضاء مجلس اQدارة بالمعرفة المهنية والخبرات المتخصصة با�عمال يتمتع جميع أعضاء مجلس اQدارة بالمعرفة المهنية والخبرات المتخصصة با�عمال 
المسندة  المسؤوليات  لتنفيذ  المالي  والوعي  المصرفي  بالقطاع  الجيدة  المسندة والمعرفة  المسؤوليات  لتنفيذ  المالي  والوعي  المصرفي  بالقطاع  الجيدة  والمعرفة 

إليهم.إليهم.

يحضر جميع أعضاء مجلس اQدارة االجتماعات بصورة منتظمة.يحضر جميع أعضاء مجلس اQدارة االجتماعات بصورة منتظمة.
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اجتمع مجلس اإلدارة 9 مرات خالل العام 2016 وكان يتلّقى المعلومات بين االجتماعات بانتظام من اللجان اإلدارية واللجان المنبثقة عن المجلس في ما يتعلق بالتطورات الجارية 
البنك.   أعمال  في 

روزنامة اجتماعات المجلس للعام 2015: 

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج النهائية لعام 2015 24 يناير 2016

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال 14 مارس 2016

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع األول من العام 2016 واألداء المالي خالل السنة حتى تاريخه  20 أبريل 2016

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار بنود مختلفة على جدول األعمال   30 مايو 2016

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع االثاني من العام 2016 واألداء المالي خالل السنة حتى تاريخه 17 يوليو 2016

اجتماع مجلس اإلدارة إلقرار النتائج المالية للربع االثالث من العام 2016 واألداء المالي خالل السنة حتى تاريخه 23 أكتوبر 2016

اجتماع مجلس اإلدارة لمراجعة األداء المالي والمهني خالل السنة حتى تاريخه وإلقرار ميزانية العام 2017 7 ديسمبر 2016 

BRC BCC BAC GRC* EXCOB BOD عضو مجلس إدارة

C الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي 

M C C VC السيد عمر حسين الفردان 

M M M الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني 

C M M M الشيخ محمد بن فيصل القاسمي 

C M M M السيد محمد عبد الباقي محمد 

M M M السيد أحمد محمد بخيت حمدان 

M C M M السيدة نجالء المدفع 

M M M السيد فـهـد بادار  )1(

M M M السيد جيرارد رزق   )1(

M M M السيد نيكوالس كولمان )2(

M M M M السيد أندرو ستيفنز )3(

4 14 8 2 2 7 عدد االجتماعات خالل العام 2016 

 1( عّين كعضو في مجلس اإلدارة في يوليو 2016
)2( خدم في كعضو في مجلس اإلدارة حتى مارس 2016
)3( خدم في كعضو في مجلس اإلدارة حتى أبريل 2016

* تم إستبدال اللجنة التنفيذية EXCOB  بلجنة الحوكمة والمكافأت GRC  في أبريل 2016

C : رئيس 
M : عضو 

BOD : مجلس اإلدارة
EXCOB : اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة

GRC: لجنة الحوكمة والمكافأت المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
BAC : لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة
BCC : لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
BRC : لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

نشاطات المجلس خالل العام 2016 
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عضو مجلس إدارة

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي 

السيد عمر حسين الفردان 

الشيخ عبد اª بن علي بن جبر آل ثاني 

الشيخ محمد بن فيصل القاسمي 

السيد محمد عبد الباقي محمد 

السيد أحمد محمد بخيت حمدان 

السيدة نجالء المدفع 

السيد فـهـد بادار  (1)

السيد جيرارد رزق   (1)

السيد نيكوالس كولمان (2)

السيد أندرو ستيفنز (3)

عدد االجتماعات خالل العام 2016 

 1)  عيين كعضو في مجلس اQدارة في يوليو 2016
 (2)  خدم في كعضو في مجلس اQدارة حتى مارس 2016

(3) خدم في كعضو في مجلس اQدارة حتى أبريل 2016

@ تم إستبدال اللجنة التنفيذية EXCOB  بلجنة الحوكمة والمكافأت GRC  في أبريل 2016

C : رئيس 
M : عضو 

BOD : مجلس ا|دارة
EXCOB : اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اQدارة

GRC: لجنة الحوكمة والمكافأت المنبثقة عن مجلس اQدارة 
BAC : لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اQدارة
BCC : لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اQدارة
BRC : لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اQدارة

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

مجاالت ا�عمال والرقابة المختلفة.مجاالت ا�عمال والرقابة المختلفة.

اللجنة التنفيذيةاللجنة التنفيذية
تنوب اللجنة التنفيذية عن مجلس اQدارة أو أي من اللجان الفرعية التابعة له في حال تنوب اللجنة التنفيذية عن مجلس اQدارة أو أي من اللجان الفرعية التابعة له في حال 
عدم انعقادهم التخاذ القرارات في ا�مور الطارئة، باستثناء تلك الصالحيات واQجراءات عدم انعقادهم التخاذ القرارات في ا�مور الطارئة، باستثناء تلك الصالحيات واQجراءات 

التي تقتصر على مجلس اQدارة وفق~ ل7حكام القانونية أو النظام ا�ساسي للبنك.التي تقتصر على مجلس اQدارة وفق~ ل7حكام القانونية أو النظام ا�ساسي للبنك.

طويلة  البنك  استراتيجية  بشأن  التوصيات  وضع  عن  مسؤولة  التنفيذية  اللجنة  طويلة إن  البنك  استراتيجية  بشأن  التوصيات  وضع  عن  مسؤولة  التنفيذية  اللجنة  إن 
البنك  بميزانية  المتعلقة  التوصيات  ووضع  ومراجعة  تطبيقها،  ومتابعة  البنك ا�جل  بميزانية  المتعلقة  التوصيات  ووضع  ومراجعة  تطبيقها،  ومتابعة  ا�جل 
وتولي  بالبنك  الخاص  والتشغيلي  المالي  ا�داء  ومراجعة  ا�عمال،  وخطط  وتولي السنوية  بالبنك  الخاص  والتشغيلي  المالي  ا�داء  ومراجعة  ا�عمال،  وخطط  السنوية 
والموارد  والتعويضات  المكافآت  الحصر،  ال  المثال  بينها، على سبيل  أخرى من  والموارد أمور  والتعويضات  المكافآت  الحصر،  ال  المثال  بينها، على سبيل  أخرى من  أمور 
البشرية. تجتمع اللجنة التنفيذية أربعة مرات على ا�قل سنوي~. حيث عقدت اللجنة البشرية. تجتمع اللجنة التنفيذية أربعة مرات على ا�قل سنوي~. حيث عقدت اللجنة 

أحد عشر اجتماع~ في العام أحد عشر اجتماع~ في العام 20152015. . 

((GRCGRC) حوكمة مجلس ا|دارة ولجنة المكافآت) حوكمة مجلس ا|دارة ولجنة المكافآت
وا�جور  الحوكمة  بإدارة  المتعلقة  المسائل  جميع  بشأن  المجلس  عن  اللجنة  وا�جور تنوب  الحوكمة  بإدارة  المتعلقة  المسائل  جميع  بشأن  المجلس  عن  اللجنة  تنوب 
تقتصر  التي  واQجراءات  الصالحيات  تلك  باستثناء  االستراتيجية،  والخطط  تقتصر والترشيح  التي  واQجراءات  الصالحيات  تلك  باستثناء  االستراتيجية،  والخطط  والترشيح 

على مجلس اQدارة وفق~ ل7حكام القانونية أو النظام ا�ساسي للبنك. على مجلس اQدارة وفق~ ل7حكام القانونية أو النظام ا�ساسي للبنك. 

لجنة الحوكمة و لجنة المكافآت مسؤولة عن دعم المجلس في اQشراف على مخطط لجنة الحوكمة و لجنة المكافآت مسؤولة عن دعم المجلس في اQشراف على مخطط 
البنك،  ثقافة  مع  وتتماشى  تتناسب  الموضوعة  ا�جور  أن  ضمان  أجل  من  البنك، ا�جور،  ثقافة  مع  وتتماشى  تتناسب  الموضوعة  ا�جور  أن  ضمان  أجل  من  ا�جور، 
البيئة  ومراقبة  وا�داء  المخاطرة  في  والرغبة  الطويل  المدى  على  التجارية  البيئة وا�عمال  ومراقبة  وا�داء  المخاطرة  في  والرغبة  الطويل  المدى  على  التجارية  وا�عمال 

وكذلك مع أي القواين أو المتطلبات التنظيمية.وكذلك مع أي القواين أو المتطلبات التنظيمية.
تقوم اللجنة  بتقديم توصيات إلى مجلس اQدارة  لتعيين إدارة جديد وأعضاء اQدارة تقوم اللجنة  بتقديم توصيات إلى مجلس اQدارة  لتعيين إدارة جديد وأعضاء اQدارة 
العليا، مع ضمان أن أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس اQدارة تتماشى مع المتطلبات العليا، مع ضمان أن أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس اQدارة تتماشى مع المتطلبات 
والخطط  المبادرات  حيث  من  المجلس  وتوجيه  بدعم  اللجنة  تقوم  والخطط التنظيمية.  المبادرات  حيث  من  المجلس  وتوجيه  بدعم  اللجنة  تقوم  التنظيمية. 

والقرارات االستراتيجية والميزانية.والقرارات االستراتيجية والميزانية.

تجتمع اللجنة على ا�قل تجتمع اللجنة على ا�قل 44 مرات في السنة. في عام  مرات في السنة. في عام 20162016، عقدت اللجنة مرتين منذ ، عقدت اللجنة مرتين منذ 
تاريخ  إنشائه في أبريل تاريخ  إنشائه في أبريل 20162016

لجنة التدقيقلجنة التدقيق
الرقابة  وسالمة  بالبنك،  الخاصة  المالية  البيانات  نزاهة  بمراقبة  التدقيق  لجنة  الرقابة تقوم  وسالمة  بالبنك،  الخاصة  المالية  البيانات  نزاهة  بمراقبة  التدقيق  لجنة  تقوم 
الداخلية، ومدى االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، ومدى استقاللية ومؤهالت الداخلية، ومدى االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، ومدى استقاللية ومؤهالت 
مدققي الحسابات الخارجيين، كما تقوم بمراقبة ا�داء والمخرجات والتقارير  المقدمة مدققي الحسابات الخارجيين، كما تقوم بمراقبة ا�داء والمخرجات والتقارير  المقدمة 

من قبل قسم التدقيق الداخلي.من قبل قسم التدقيق الداخلي.

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

تجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على ا�قل سنوي~. وقد عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعا تجتمع لجنة التدقيق أربع مرات على ا�قل سنوي~. وقد عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعا 
خالل العام خالل العام 20162016..

لجنة المخاطرلجنة المخاطر
تتولى لجنة المخاطر المسؤولية عن كافة الجوانب الخاصة بإدارة المخاطر في البنك، تتولى لجنة المخاطر المسؤولية عن كافة الجوانب الخاصة بإدارة المخاطر في البنك، 
بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر 
والمخاطر  السيولة  ومخاطر  التنظيمية  والمخاطر  القانونية  والمخاطر  والمخاطر التشغيلية  السيولة  ومخاطر  التنظيمية  والمخاطر  القانونية  والمخاطر  التشغيلية 
بكافة  الخاصة  السياسات  واعتماد  مراجعة  عن  مسؤولة  المخاطر  لجنة  إن  بكافة المالية.  الخاصة  السياسات  واعتماد  مراجعة  عن  مسؤولة  المخاطر  لجنة  إن  المالية. 
المخاطر كما أنها مسؤولة عن متابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها البنك وذلك المخاطر كما أنها مسؤولة عن متابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها البنك وذلك 

من خالل التقارير الواردة من اللجنة اQدارية العامة Qدارة المخاطر. من خالل التقارير الواردة من اللجنة اQدارية العامة Qدارة المخاطر. 

تجتمع لجنة المخاطر أربع مرات على ا�قل سنوي~. وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات تجتمع لجنة المخاطر أربع مرات على ا�قل سنوي~. وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات 
خالل العام خالل العام 20162016..

لجنة االئتمانلجنة االئتمان
إن لجنة االئتمان مسؤولة عن تقييم ومنح ا�طراف المقابلة تسهيالت ائتمانية كما إن لجنة االئتمان مسؤولة عن تقييم ومنح ا�طراف المقابلة تسهيالت ائتمانية كما 

تقوم بالتصديق على أنشطة البنك االستثمارية ضمن الحدود المصرح بها.تقوم بالتصديق على أنشطة البنك االستثمارية ضمن الحدود المصرح بها.

الحاجة، وقد عقدت ستة عشر اجتماع~ خالل  االئتمان اجتماعاتها حسب  الحاجة، وقد عقدت ستة عشر اجتماع~ خالل تعقد لجنة  االئتمان اجتماعاتها حسب  تعقد لجنة 
العام العام 20162016..

لجان مجلس اQدارةلجان مجلس اQدارة

تقرير الحوكمةتقرير الحوكمة

تقييم أداء المجلس ولجان المجلس تقييم أداء المجلس ولجان المجلس 
تقوم حوكمة مجلس اQدارة ولجنة المكافآت المنبثقة عن المجلس سنوي~ بمراجعة تقوم حوكمة مجلس اQدارة ولجنة المكافآت المنبثقة عن المجلس سنوي~ بمراجعة 
أداء المجلس من حيث تنفيذه الختصاصاته، وبناء� عليه تعمد إلى رفع تقاريرها إلى أداء المجلس من حيث تنفيذه الختصاصاته، وبناء� عليه تعمد إلى رفع تقاريرها إلى 

مجلس اQدارة.مجلس اQدارة.
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اللجان  جميع  اختصاصات  على  اQدارة  مجلس  اللجان وافق  جميع  اختصاصات  على  اQدارة  مجلس  وافق 
تقارير  ترفع  إدارية   لجان  ستة  البنك  لدى  تقارير اQدارية.  ترفع  إدارية   لجان  ستة  البنك  لدى  اQدارية. 
لجان  إلى  أو  المجلس  إلى  بانتظام  لجان نشاطاتها  إلى  أو  المجلس  إلى  بانتظام  نشاطاتها 

المجلس المعنية. المجلس المعنية. 

اللجنة ا|دارية التنفيذيةاللجنة ا|دارية التنفيذية
أعمال  أداء  ومراقبة  االستراتيجية  اقتراح  عن  مسؤولة  التنفيذية  اQدارية  اللجنة  أعمال إن  أداء  ومراقبة  االستراتيجية  اقتراح  عن  مسؤولة  التنفيذية  اQدارية  اللجنة  إن 

البنك  والتأكد من امتثاله للمتطلبات التنظيمية والقانونية والسياسات الداخلية.البنك  والتأكد من امتثاله للمتطلبات التنظيمية والقانونية والسياسات الداخلية.

تجتمع اللجنة اQدارية التنفيذية على أساس شهري. تجتمع اللجنة اQدارية التنفيذية على أساس شهري. 

اللجنة االدارية العامة |دارة المخاطراللجنة االدارية العامة |دارة المخاطر
تعتبر اللجنة اQدارية العامة Qدارة المخاطر بمثابة السلطة ا�على على مستوى اQدارة تعتبر اللجنة اQدارية العامة Qدارة المخاطر بمثابة السلطة ا�على على مستوى اQدارة 
في ما يتعلق بإدارة كافة جوانب المخاطر بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر السوق في ما يتعلق بإدارة كافة جوانب المخاطر بما في ذلك مخاطر االئتمان ومخاطر السوق 
السيولة  ومخاطر  التنظيمية  والمخاطر  القانونية  والمخاطر  التشغيلية  السيولة والمخاطر  ومخاطر  التنظيمية  والمخاطر  القانونية  والمخاطر  التشغيلية  والمخاطر 

والمخاطر المالية وأمور التدقيق الخاصة بالبنك.والمخاطر المالية وأمور التدقيق الخاصة بالبنك.

المرتبطة  المسائل  التوصيات بشأن كافة  المخاطر  العامة Qدارة  اQدارية  اللجنة  المرتبطة ترفع  المسائل  التوصيات بشأن كافة  المخاطر  العامة Qدارة  اQدارية  اللجنة  ترفع 
وإلى  المجلس،  عن  المنبثقة  المخاطر  لجنة  إلى  واالستثمار  المخاطر  إدارة  وإلى بسياسة  المجلس،  عن  المنبثقة  المخاطر  لجنة  إلى  واالستثمار  المخاطر  إدارة  بسياسة 

لجان المجلس ا�خرى حسب الحال. لجان المجلس ا�خرى حسب الحال. 

تجتمع اللجنة اQدارية العامة Qدارة المخاطر  أربع مرات على ا�قل سنوي~. تجتمع اللجنة اQدارية العامة Qدارة المخاطر  أربع مرات على ا�قل سنوي~. 

اللجنة االدارية العامة لالئتماناللجنة االدارية العامة لالئتمان
تعتبر اللجنة اQدارية العامة لالئتمان بمثابة السلطة ا�على على مستوى اQدارة في تعتبر اللجنة اQدارية العامة لالئتمان بمثابة السلطة ا�على على مستوى اQدارة في 
االئتمان  الخاصة بمنتجات  البرامج  االئتمانية وعلى  الحدود  بالموافقة على  االئتمان ما يتعلق  الخاصة بمنتجات  البرامج  االئتمانية وعلى  الحدود  بالموافقة على  ما يتعلق 
والتعرض لمخاطر االكتتاب من القروض المشتركة والمعامالت الخاصة با�وراق المالية.والتعرض لمخاطر االكتتاب من القروض المشتركة والمعامالت الخاصة با�وراق المالية.

تجتمع اللجنة اQدارية العامة لالئتمان عند وحسب الضرورة.تجتمع اللجنة اQدارية العامة لالئتمان عند وحسب الضرورة.

اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا ا�عمالاللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا ا�عمال
بين  توافق  لتحقيق  ا�عمال  بتكنولوجيا  الخاصة  االستثمارية  اللجنة  انتداب  بين تم  توافق  لتحقيق  ا�عمال  بتكنولوجيا  الخاصة  االستثمارية  اللجنة  انتداب  تم 
بالبنك وذلك من  الخاصة  ا�عمال  استراتيجية  بالتكنولوجيا وبين  الخاصة  بالبنك وذلك من المبادرات  الخاصة  ا�عمال  استراتيجية  بالتكنولوجيا وبين  الخاصة  المبادرات 
فاعلية  تطور  مدى  ومراقبة  بالتكنولوجيا  الخاص  االستراتيجي  االتجاه  وضع  فاعلية خالل  تطور  مدى  ومراقبة  بالتكنولوجيا  الخاص  االستراتيجي  االتجاه  وضع  خالل 

وكفاءة العمليات الخاصة بنظم البنك.وكفاءة العمليات الخاصة بنظم البنك.

تجتمع اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا ا�عمال أربع مرات على ا�قل سنوي~.تجتمع اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا ا�عمال أربع مرات على ا�قل سنوي~.

لجنة إدارة الموجودات وا|ستثمار لجنة إدارة الموجودات وا|ستثمار 
فيما  القرارات  اتخاذ  المسؤولة عن  الجهة  والمطلوبات  الموجودات  إدارة  لجنة  فيما تعتبر  القرارات  اتخاذ  المسؤولة عن  الجهة  والمطلوبات  الموجودات  إدارة  لجنة  تعتبر 
يتعلق بوضع السياسات الخاصة بإدارة الموجودات والمطلوبات ومخاطر السوق (على يتعلق بوضع السياسات الخاصة بإدارة الموجودات والمطلوبات ومخاطر السوق (على 
والتحوط  والتسعير  والتمويل  العمومية  بالميزانية  الخاص  الهيكل  المثال،  والتحوط سبيل  والتسعير  والتمويل  العمومية  بالميزانية  الخاص  الهيكل  المثال،  سبيل 

واالستثمار).واالستثمار).

تجتمع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ست مرات على ا�قل سنوي~.تجتمع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ست مرات على ا�قل سنوي~.

لجنة ا�صول الخاصة لجنة ا�صول الخاصة 
تعتبر لجنة ا�صول الخاصة أعلى سلطة إدارية في ما يتعلق بإدارة محفظة القروض تعتبر لجنة ا�صول الخاصة أعلى سلطة إدارية في ما يتعلق بإدارة محفظة القروض 

والتسهيالت ومراجعة أدائها وتخصيص االحتياطات الالزمة لخسائر القروض. والتسهيالت ومراجعة أدائها وتخصيص االحتياطات الالزمة لخسائر القروض. 

تجتمع لجنة ا�صول الخاصة على أساس شهري .تجتمع لجنة ا�صول الخاصة على أساس شهري .

اللجان اQداريةاللجان اQدارية

تقييم أداء اللجان ا|دارية  تقييم أداء اللجان ا|دارية  
تقوم لجنة حوكمة الشركات سنويا بمراجعة أداء اللجان االإدارية من حيث تنفيذها تقوم لجنة حوكمة الشركات سنويا بمراجعة أداء اللجان االإدارية من حيث تنفيذها 
المنبثقة عن  المخاطر  إلى للجنة  إلى رفع تقاريرها  المنبثقة عن الختصاصاتها، وبناء� عليه تعمد  المخاطر  إلى للجنة  إلى رفع تقاريرها  الختصاصاتها، وبناء� عليه تعمد 

مجلس اQدارة .مجلس اQدارة .
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يرى البنك العربي المتحد في اQدارة الفعالة للمخاطر أحد العوامل ا�ساسية يرى البنك العربي المتحد في اQدارة الفعالة للمخاطر أحد العوامل ا�ساسية 
على  النجاح  وتحقيق  اQجمالية  قيمته  وتعزيز  االستدامة،  حيث  من  على �دائه  النجاح  وتحقيق  اQجمالية  قيمته  وتعزيز  االستدامة،  حيث  من  �دائه 

المدى البعيد.المدى البعيد.

وتهدف إدارة المخاطر إلى التأكد من أن قرارات البنك في المخاطرة تتوافق وتهدف إدارة المخاطر إلى التأكد من أن قرارات البنك في المخاطرة تتوافق 
مع استراتيجيته ورغبته بتحمل المخاطر، باQضافة إلى االلتزام بالمعايير التي مع استراتيجيته ورغبته بتحمل المخاطر، باQضافة إلى االلتزام بالمعايير التي 
يضعها المنظمون. ويقدم إطار إدارة المخاطر على امتداد مؤسسة البنك يضعها المنظمون. ويقدم إطار إدارة المخاطر على امتداد مؤسسة البنك 

العربي المتحد أساس~ لتحقيق هذه ا�هداف.العربي المتحد أساس~ لتحقيق هذه ا�هداف.

يتمتع البنك بهيكلية راسخة لحوكمة المخاطر من خالل مجلس إدارة نشط يتمتع البنك بهيكلية راسخة لحوكمة المخاطر من خالل مجلس إدارة نشط 
عن  مستقلة  للمخاطر  وإدارة  مخضرم،  عليا  إدارة  بفريق  مدعوم  عن ومشارك  مستقلة  للمخاطر  وإدارة  مخضرم،  عليا  إدارة  بفريق  مدعوم  ومشارك 
اQدارة  لجان مجلس  عبر عدد من  القرار  اتخاذ  يتم  أن  على  العمل،  اQدارة خطوط  لجان مجلس  عبر عدد من  القرار  اتخاذ  يتم  أن  على  العمل،  خطوط 

ولجان اQدارة التنفيذية، بما في ذلك:ولجان اQدارة التنفيذية، بما في ذلك:

يوافق يوافق مجلس اQدارة مجلس اQدارة على سياسات وحدود وبيانات الرغبة ا�ساسية بتحمل على سياسات وحدود وبيانات الرغبة ا�ساسية بتحمل 
اتخاذ  أن عملية  اللجان،  أو عن طريق  إما بشكل مباشر  اتخاذ المخاطر، ويضمن،  أن عملية  اللجان،  أو عن طريق  إما بشكل مباشر  المخاطر، ويضمن، 
القرار متوافقة مع استراتيجيات البنك والرغبة بتحمل المخاطر. باQضافة إلى القرار متوافقة مع استراتيجيات البنك والرغبة بتحمل المخاطر. باQضافة إلى 
تقديم تقارير مفصلة إلى مجلس اQدارة بشكل دوري حول ملف ومحفظة تقديم تقارير مفصلة إلى مجلس اQدارة بشكل دوري حول ملف ومحفظة 

المخاطر الخاصة بالبنك.المخاطر الخاصة بالبنك.

والرئيس  والرئيس )   (CEOCEO) التنفيذي  الرئيس  وتحديد�   ،) التنفيذي  الرئيس  وتحديد�  العليا،  اQدارة  العليافريق  اQدارة  فريق  يعتبر يعتبر 
إدارة  عن  مباشر  بشكل  مسؤوالن  إدارة )،  عن  مباشر  بشكل  مسؤوالن   ،(CROCRO) المخاطر  لشؤون  (التنفيذي  المخاطر  لشؤون  التنفيذي 
لشؤون  التنفيذي  الرئيس  ويرأس  المخاطر.  لجنة  إشراف  تحت  لشؤون المخاطر  التنفيذي  الرئيس  ويرأس  المخاطر.  لجنة  إشراف  تحت  المخاطر 

المخاطر مجموعة إدارة المخاطر ويتمتع بوصول مباشر إلى مجلس اQدارة.المخاطر مجموعة إدارة المخاطر ويتمتع بوصول مباشر إلى مجلس اQدارة.

ويتألف ويتألف فريق إدارة المخاطرفريق إدارة المخاطر تحت قيادة الرئيس التنفيذي لشؤون المخاطر  تحت قيادة الرئيس التنفيذي لشؤون المخاطر 
التشغيلية.  والمخاطر  وا�سواق  االئتمان  مخاطر  Qدارة  متخصصة  فرق  التشغيلية. من  والمخاطر  وا�سواق  االئتمان  مخاطر  Qدارة  متخصصة  فرق  من 
المخاطر  لمحللي  التقارير  ورفع  التحكم  مهام  المخاطر  إدارة  تتضمن  المخاطر كما  لمحللي  التقارير  ورفع  التحكم  مهام  المخاطر  إدارة  تتضمن  كما 
وإدارة ومراقبة االئتمان. وتعتبر المهام القانونية ومهام االمتثال المرتبطة وإدارة ومراقبة االئتمان. وتعتبر المهام القانونية ومهام االمتثال المرتبطة 

ببعضها جزء� من مجموعة إدارة المخاطر.ببعضها جزء� من مجموعة إدارة المخاطر.

ويقوم البنك باستمرار بتقوية ممارسات وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ويقوم البنك باستمرار بتقوية ممارسات وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر 
ا�دوات  من  وغيرها  التكنولوجيا  في  باالستثمار  يقوم  كما  به.  ا�دوات الخاصة  من  وغيرها  التكنولوجيا  في  باالستثمار  يقوم  كما  به.  الخاصة 
لتحقيق  أساسية  تعتبر  والتي  المخاطر،  إدارة  على  الكلية  قدراته  لتحقيق لتحديث  أساسية  تعتبر  والتي  المخاطر،  إدارة  على  الكلية  قدراته  لتحديث 

استراتيجية ا�عمال الخاصة به.استراتيجية ا�عمال الخاصة به.

المخاطر التشغيليةالمخاطر التشغيلية
الخسارة  مخاطر  أنها  على  التشغيلية  المخاطر  البنك  الخسارة يعرف  مخاطر  أنها  على  التشغيلية  المخاطر  البنك  يعرف 

مناسبة  غير  أنظمة  أو  موظفين  أو  داخلية  عمليات  عن  مناسبة الناتجة  غير  أنظمة  أو  موظفين  أو  داخلية  عمليات  عن  الناتجة 

وتتعلق  القانونية.  المخاطر  تتضمن  والتي  خارجية  أحداث  من  وتتعلق أو  القانونية.  المخاطر  تتضمن  والتي  خارجية  أحداث  من  أو 

طيف~  وتغطي  البنك  أعمال  جوانب  بجميع  التشغيلية  طيف~ المخاطر  وتغطي  البنك  أعمال  جوانب  بجميع  التشغيلية  المخاطر 

أو  االحتيال،  عن  الناتجة  الخسائر  أن  حيث  القضايا.  من  أو واسع~  االحتيال،  عن  الناتجة  الخسائر  أن  حيث  القضايا.  من  واسع~ 

الكفاءة  أو عدم  أو اQهمال  أو ا�خطاء  المصرح بها،  الكفاءة ا�نشطة غير  أو عدم  أو اQهمال  أو ا�خطاء  المصرح بها،  ا�نشطة غير 

تعريف  تحت  جميع~  تندرج  خارجية  أحداث  أو  النظام  تعطل  تعريف أو  تحت  جميع~  تندرج  خارجية  أحداث  أو  النظام  تعطل  أو 

المخاطر التشغيلية.المخاطر التشغيلية.

وضع  التشغيلية  الخسائر  هذه  مثل  تأثير  من  التقليل  وضع وبهدف  التشغيلية  الخسائر  هذه  مثل  تأثير  من  التقليل  وبهدف 
البنك ما يلي:البنك ما يلي:

تفاصيل   •• تحديث  لضمان  مؤسسية،  حوكمة  تفاصيل هيكلية  تحديث  لضمان  مؤسسية،  حوكمة  هيكلية 
السياسات واQجراءات بشكل دوري لتحسين بيئة التحكم السياسات واQجراءات بشكل دوري لتحسين بيئة التحكم 

الداخليةالداخلية
تقدم   •• أساسية  مع مؤشرات  للمخاطر  ذاتي  تقييم  تقدم عمليات  أساسية  مع مؤشرات  للمخاطر  ذاتي  تقييم  عمليات 

التحرك  اتخاذ  من  اQدارة  ن  لتمكِّ مبكرة  تحذيرية  التحرك إشارات  اتخاذ  من  اQدارة  ن  لتمكِّ مبكرة  تحذيرية  إشارات 
المناسب في الوقت المناسبالمناسب في الوقت المناسب

وعي   •• وتحسين  لتطوير  التشغيلية  المخاطر  على  وعي تدريب  وتحسين  لتطوير  التشغيلية  المخاطر  على  تدريب 
الموظفين لتعزيز ثقافة التحكمالموظفين لتعزيز ثقافة التحكم

التشغيلية،  للمخاطر  بإتقان  موضوع  عمل  إطار  البنك  التشغيلية، ويمتلك  للمخاطر  بإتقان  موضوع  عمل  إطار  البنك  ويمتلك 
والذي يتضمن ثالثة خطوط دفاعية وفريق مستقل Qدارة المخاطر والذي يتضمن ثالثة خطوط دفاعية وفريق مستقل Qدارة المخاطر 
التنفيذي  الرئيس  قيادة  تحت  مباشرة  يعمل  والذي  التنفيذي التشغيلية،  الرئيس  قيادة  تحت  مباشرة  يعمل  والذي  التشغيلية، 

لشؤون المخاطر، وبإشراف من لجنة المخاطر في مجلس اQدارة.لشؤون المخاطر، وبإشراف من لجنة المخاطر في مجلس اQدارة.

الدفاع  خطوط  نموذج  على  المخاطر  إدارة  نظام  الدفاع وُبني  خطوط  نموذج  على  المخاطر  إدارة  نظام  وُبني 
(الخط  ا�عمال  تقوم وحدات  النموذج،  (الخط الثالثية. وبموجب هذا  ا�عمال  تقوم وحدات  النموذج،  الثالثية. وبموجب هذا 
المخاطر  إدارة  تقوم  بينما  المخاطر،  وإدارة  بتشكيل  المخاطر ا�ول)  إدارة  تقوم  بينما  المخاطر،  وإدارة  بتشكيل  ا�ول) 
إشراف  بتقديم  الثاني)  (الخط  ا�خرى  التحكم  إشراف واختصاصات  بتقديم  الثاني)  (الخط  ا�خرى  التحكم  واختصاصات 
المراقبة  إلى  باQضافة  ا�ول،  للخط  منطقي  وتحٍد  المراقبة موضوعي  إلى  باQضافة  ا�ول،  للخط  منطقي  وتحٍد  موضوعي 
(الخط  الداخلي  التدقيق  يقدم  بينما  بالمخاطر.  (الخط والتحكم  الداخلي  التدقيق  يقدم  بينما  بالمخاطر.  والتحكم 
الثالث) ضمان~ التباع السياسات واQجراءات والضوابط من قبل الثالث) ضمان~ التباع السياسات واQجراءات والضوابط من قبل 

خطوط الدفاع ا�خرى.خطوط الدفاع ا�خرى.

إدارة المخاطر إدارة المخاطر 
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الجهات  عقوبات  أو  القانونية  العقوبات  مخاطر  عن  عبارة  هي  االمتثال  مخاطر  الجهات إن  عقوبات  أو  القانونية  العقوبات  مخاطر  عن  عبارة  هي  االمتثال  مخاطر  إن 

الرقابية والغرامات والخسائر المرتبطة با�ضرار الالحقة بسمعة البنك نتيجة لتخلفه الرقابية والغرامات والخسائر المرتبطة با�ضرار الالحقة بسمعة البنك نتيجة لتخلفه 

عن االمتثال للقوانين أو اللوائح المعمول بها أو الممارسات المقررة.عن االمتثال للقوانين أو اللوائح المعمول بها أو الممارسات المقررة.

وتتمثل المسؤولية الرئيسية لوحدة االمتثال في توفير الدعم االستشاري إلى اQدارة وتتمثل المسؤولية الرئيسية لوحدة االمتثال في توفير الدعم االستشاري إلى اQدارة 

العليا في سياق إدارة مخاطر االمتثال التي تواجه البنك والتخفيف بشكل فعال من العليا في سياق إدارة مخاطر االمتثال التي تواجه البنك والتخفيف بشكل فعال من 

مخاطرها.مخاطرها.

التام  بالوفاء  اQدارة  ومجلس  التنفيذية  اQدارة  لفريق  ضمان~  االمتثال  وحدة  التام توفر  بالوفاء  اQدارة  ومجلس  التنفيذية  اQدارة  لفريق  ضمان~  االمتثال  وحدة  توفر 

إلى  (باQضافة  المركزي  المتحدة  العربية  اQمارات  أي مصرف  الرقابية،  الجهة  إلى بتوقعات  (باQضافة  المركزي  المتحدة  العربية  اQمارات  أي مصرف  الرقابية،  الجهة  بتوقعات 

اللوائح الدولية ذات الصلة)، مع ضمان بقاء مخاطر استغالل البنك لتسهيل الجرائم اللوائح الدولية ذات الصلة)، مع ضمان بقاء مخاطر استغالل البنك لتسهيل الجرائم 

المالية بحدها ا�دنى. وتعمل وحدة االمتثال بصفة مستقلة عن ا�عمال (كخط دفاع المالية بحدها ا�دنى. وتعمل وحدة االمتثال بصفة مستقلة عن ا�عمال (كخط دفاع 

ثاٍن) وهي تضمن استمرارية وضوح الرؤية لفريق اQدارة التنفيذية ومجلس اQدارة.ثاٍن) وهي تضمن استمرارية وضوح الرؤية لفريق اQدارة التنفيذية ومجلس اQدارة.

والدولية  المحلية  المخاطر  تجاه  ومتيقظ~  تمام~  مدرك~  المتحد  العربي  البنك  والدولية يبقى  المحلية  المخاطر  تجاه  ومتيقظ~  تمام~  مدرك~  المتحد  العربي  البنك  يبقى 

التي تواجهها أنشطة وخدمات البنك. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم ضخ استثمارات التي تواجهها أنشطة وخدمات البنك. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم ضخ استثمارات 

ضخمة وإجراء تحسينات هامة لتطوير وحدة االمتثال في البنك تماشي~ مع متطلبات ضخمة وإجراء تحسينات هامة لتطوير وحدة االمتثال في البنك تماشي~ مع متطلبات 

من  لمجموعة  نتيجة  االمتثال“  ”تكلفة  ارتفعت  حيث  الديناميكية  والرقابة  من الحوكمة  لمجموعة  نتيجة  االمتثال“  ”تكلفة  ارتفعت  حيث  الديناميكية  والرقابة  الحوكمة 

المخاطر الجديدة عبر القطاع المصرفي، وكجزء من ذلك ضمن البنك العربي المتحد المخاطر الجديدة عبر القطاع المصرفي، وكجزء من ذلك ضمن البنك العربي المتحد 

زيادة ملموسة في كفاءة موظفي فريق االمتثال (عدد الموظفين العاملين في مجال زيادة ملموسة في كفاءة موظفي فريق االمتثال (عدد الموظفين العاملين في مجال 

الرقابية)  الجهات  ولوائح  للعقوبات  واالمتثال  اعرف عميلك  ا�موال/  الرقابية) مكافحة غسيل  الجهات  ولوائح  للعقوبات  واالمتثال  اعرف عميلك  ا�موال/  مكافحة غسيل 

بتحسين  كذلك  قمنا  ذلك،  وبموازاة  ا�عمال.  المخاطر/  مستوى  مع  يتوافق  بتحسين بما  كذلك  قمنا  ذلك،  وبموازاة  ا�عمال.  المخاطر/  مستوى  مع  يتوافق  بما 

المراقبة والرقابة (تفحص حاالت غسيل ا�موال  المراقبة والرقابة (تفحص حاالت غسيل ا�موال قدرة النظام لدينا، خاصة من ناحية  قدرة النظام لدينا، خاصة من ناحية 

والخضوع للعقوبات) باQضافة إلى سياسة عامة ُمحكمة. والخضوع للعقوبات) باQضافة إلى سياسة عامة ُمحكمة. 

االمتثال والذي  الملحوظة ا�خرى استحداث منصب جديد هو رئيس  التطورات  االمتثال والذي ومن  الملحوظة ا�خرى استحداث منصب جديد هو رئيس  التطورات  ومن 

العربية  اQمارات  مصرف  مع  عالقتنا  توثيق  زيادة  إلى  أدى  مما  مؤخر�،  بالبنك  العربية التحق  اQمارات  مصرف  مع  عالقتنا  توثيق  زيادة  إلى  أدى  مما  مؤخر�،  بالبنك  التحق 

المضي  ومع  فيه.  عضو�  بصفتنا  اQمارات  مصارف  باتحاد  وكذلك  المركزي،  المضي المتحدة  ومع  فيه.  عضو�  بصفتنا  اQمارات  مصارف  باتحاد  وكذلك  المركزي،  المتحدة 

لتعزيز  مكثف  برنامج  لتعميم  مبادرة  أطلقنا  حيث  إيجابي~  يبقى  أداءنا  فإن  لتعزيز قدم~،  مكثف  برنامج  لتعميم  مبادرة  أطلقنا  حيث  إيجابي~  يبقى  أداءنا  فإن  قدم~، 

االمتثال على كامل نطاق المؤسسة اعتبار� من العام الجاري االمتثال على كامل نطاق المؤسسة اعتبار� من العام الجاري ٢٠١٧٢٠١٧..

إدارة الشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةإدارة االمتثالإدارة االمتثال

يقّدم الفريق القانوني الدعم للبنك من خالل تقديم النصح واQرشاد بشأن مختلف يقّدم الفريق القانوني الدعم للبنك من خالل تقديم النصح واQرشاد بشأن مختلف 

المسائل التشغيلية واالستراتيجية. وهو يتخذ صفة المستشار القانوني للبنك، أما المسائل التشغيلية واالستراتيجية. وهو يتخذ صفة المستشار القانوني للبنك، أما 

أولوياته فهي:أولوياته فهي:

القانونية   •• للمسائل  الفّعالة  الحلول  حول  للبنك  القانوني  الرأي  القانونية تقديم  للمسائل  الفّعالة  الحلول  حول  للبنك  القانوني  الرأي  تقديم 
والتنظيمية، الحالية منها والمتوقعة. والتنظيمية، الحالية منها والمتوقعة. 

إدارتها   •• تتم  بالبنك  الخاصة  الرئيسية  والمشاريع  العمليات  أن   على  إدارتها الحرص  تتم  بالبنك  الخاصة  الرئيسية  والمشاريع  العمليات  أن   على  الحرص 
بتوافق مع أحكام القانون والتشريعات للحد من المخاطر القانونية والتنظيمية بتوافق مع أحكام القانون والتشريعات للحد من المخاطر القانونية والتنظيمية 

في البنكفي البنك
ومراجعتها   •• العامة،  والشروط  والبنود  والنماذج  المستندات  مسودة  ومراجعتها وضع  العامة،  والشروط  والبنود  والنماذج  المستندات  مسودة  وضع 

وتحديثها وتحديثها 
على   •• ذلك  في  بما  البنك،  سيبرمها  التي  واالتفاقيات  العقود  كافة  على مراجعة  ذلك  في  بما  البنك،  سيبرمها  التي  واالتفاقيات  العقود  كافة  مراجعة 

إعادة  عمليات  بشأن  الرئيسية  العالمية  االتفاقيات  الحصر،  ال  المثال  إعادة سبيل  عمليات  بشأن  الرئيسية  العالمية  االتفاقيات  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
الدولية،  المالية  المشتقات  واتفاقيات  المالية  المقايضة  واتفاقيات  الدولية، الشراء،  المالية  المشتقات  واتفاقيات  المالية  المقايضة  واتفاقيات  الشراء، 

وا�عمال المصرفية اQسالمية.وا�عمال المصرفية اQسالمية.
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يمثل التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث للبنك، يمثل التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث للبنك، 
المتحد  العربي  البنك  إدارة  بدعم  يقوم  المتحد والذي  العربي  البنك  إدارة  بدعم  يقوم  والذي 
ومجلس إدارته من خالل تقديم تقييم مستقل، ومجلس إدارته من خالل تقديم تقييم مستقل، 
وكفاءة  فعالية  بخصوص  معقولة  وكفاءة وضمانات  فعالية  بخصوص  معقولة  وضمانات 
والضوابط  ا�عمال  وعمليات  الحوكمة  والضوابط إجراءات  ا�عمال  وعمليات  الحوكمة  إجراءات 

الداخلية وإدارة المخاطر.الداخلية وإدارة المخاطر.

ويتم ضمان استقاللية وحدة التدقيق الداخلي من خالل تبعيتها المباشرة لمجلس ويتم ضمان استقاللية وحدة التدقيق الداخلي من خالل تبعيتها المباشرة لمجلس 
الهيكل  باعتماد  تقوم  والتي  المجلس،  عن  المنبثقة  التدقيق  لجنة  عبر  الهيكل اQدارة  باعتماد  تقوم  والتي  المجلس،  عن  المنبثقة  التدقيق  لجنة  عبر  اQدارة 
التنظيمي Qدارة التدقيق الداخلي، وميثاقها ودليلها اQرشادي وخطتها ومنهجيتها. التنظيمي Qدارة التدقيق الداخلي، وميثاقها ودليلها اQرشادي وخطتها ومنهجيتها. 

وفي عام وفي عام 20162016، شهد نطاق أعمال التدقيق الداخلي توسع~ عبر كافة عمليات ا�عمال ، شهد نطاق أعمال التدقيق الداخلي توسع~ عبر كافة عمليات ا�عمال 
في  رصدها  يتم  التي  الهامة  المخاطر  مجاالت  ليغطي  الرئيسية  الدعم  في ووحدات  رصدها  يتم  التي  الهامة  المخاطر  مجاالت  ليغطي  الرئيسية  الدعم  ووحدات 
وتعزيز  لتدعيم  مضافة  قيمة  ذات  بتوصيات  اQدارة  لتزويد  وذلك  المخاطر،  وتعزيز تقييم  لتدعيم  مضافة  قيمة  ذات  بتوصيات  اQدارة  لتزويد  وذلك  المخاطر،  تقييم 
الرقابة الداخلية، والدعم في تحقيق ا�غراض االستراتيجية للبنك، والتأكد من  الرقابة الداخلية، والدعم في تحقيق ا�غراض االستراتيجية للبنك، والتأكد من بيئة  بيئة 

االمتثال لمتطلبات الجهات الرقابية، وتعزيز هيكل الحوكمة في البنك.االمتثال لمتطلبات الجهات الرقابية، وتعزيز هيكل الحوكمة في البنك.

إدارة التدقيق الداخليإدارة التدقيق الداخلي

تقرير الحوكمةتقرير الحوكمة

وتم تحقيق خطة التدقيق الداخلي للعام وتم تحقيق خطة التدقيق الداخلي للعام 20162016 بالكامل، نتيجة للدعم البناء من اQدارة  بالكامل، نتيجة للدعم البناء من اQدارة 
العليا ومجلس إدارة البنك، مع تطبيق معظم توصيات التدقيق المحددة. وباQضافة العليا ومجلس إدارة البنك، مع تطبيق معظم توصيات التدقيق المحددة. وباQضافة 
يستند  جديد  تدقيق  منهاج  بتطبيق  الداخلي  التدقيق  إدارة  قامت  فقد  ذلك،  يستند إلى  جديد  تدقيق  منهاج  بتطبيق  الداخلي  التدقيق  إدارة  قامت  فقد  ذلك،  إلى 
إلى تحليل البيانات والتدقيق المستمر، وتطبيق آخر المنهجيات المتبعة في القيام إلى تحليل البيانات والتدقيق المستمر، وتطبيق آخر المنهجيات المتبعة في القيام 

بمهام التدقيق.بمهام التدقيق.
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التقرير السنوي ٢٠١٦
البنك العربي المتحد



البنك  اعتماد  فيه  ساهم  آخر  عام~  البنك   اعتماد  فيه  ساهم  آخر  عام~   20162016 عام  ل  عام مثَّ ل  مثَّ
في  البشري  ماله  رأس  جودة  على  المتحد  في العربي  البشري  ماله  رأس  جودة  على  المتحد  العربي 

دعم ا�داء العام للبنك. دعم ا�داء العام للبنك. 

دولة  مواطني  بتطوير  االلتزام  في  العام  ذلك  خالل  المتحد  العربي  البنك  دولة واستمر  مواطني  بتطوير  االلتزام  في  العام  ذلك  خالل  المتحد  العربي  البنك  واستمر 
البنك  المؤهلين والقادرين كجزء أساسي من استراتيجية  المتحدة  العربية  البنك اQمارات  المؤهلين والقادرين كجزء أساسي من استراتيجية  المتحدة  العربية  اQمارات 
في عملية التوطين، وذلك من خالل مبادرات مثل برنامج "ريادة" الذي تم اطالقة عام في عملية التوطين، وذلك من خالل مبادرات مثل برنامج "ريادة" الذي تم اطالقة عام 
بيئة  خلق  يشمل  بل  فقط،  المواطنين  توظيف  على  أهدافه  تقتصر  ال  والتي  بيئة ،  خلق  يشمل  بل  فقط،  المواطنين  توظيف  على  أهدافه  تقتصر  ال  والتي   ،20142014
عمل يتلقى فيها اQماراتيون الطامحون التدريبات والدعم المطلوبين لبناء مسيرة عمل يتلقى فيها اQماراتيون الطامحون التدريبات والدعم المطلوبين لبناء مسيرة 

مهنية مجدية، مساهمين بالتالي في النجاح المستمر للبنك.مهنية مجدية، مساهمين بالتالي في النجاح المستمر للبنك.

من  موظف~  اختيار خمسة عشر  تم  "ريادة"،  برنامج  من  وكجزء  من ،  موظف~  اختيار خمسة عشر  تم  "ريادة"،  برنامج  من  وكجزء   ،20162016 عام  عام وفي خالل  وفي خالل 
لبرنامج  للتأهل  المتحدة،  العربية  اQمارات  دولة  مواطني  من  البنك  موظفي  لبرنامج أكفأ  للتأهل  المتحدة،  العربية  اQمارات  دولة  مواطني  من  البنك  موظفي  أكفأ 
على مدى اثني عشر شهر�، يتألف من تدريب تقني وتطوير قيادي، وخطط تدريب على مدى اثني عشر شهر�، يتألف من تدريب تقني وتطوير قيادي، وخطط تدريب 
لمناصب قيادية  المشاركين  لتهيئة  الالزمة  القيادية  المهارات  لمناصب قيادية مركزة، بهدف تطوير  المشاركين  لتهيئة  الالزمة  القيادية  المهارات  مركزة، بهدف تطوير 

في المستقبل القريب.في المستقبل القريب.

اQماراتي  االقتصاد  في  للمساهمة  الكبرى  مسؤوليته  يدرك  الذي  البنك  اQماراتي ويواصل  االقتصاد  في  للمساهمة  الكبرى  مسؤوليته  يدرك  الذي  البنك  ويواصل 
وتطوير رأس المال البشري، باالستفادة من عالقاته الوثيقة مع مجموعة من مؤسسات وتطوير رأس المال البشري، باالستفادة من عالقاته الوثيقة مع مجموعة من مؤسسات 
التعليم العالي في الدولة، باQضافة إلى المساهمة في عدد من معارض التوظيف التعليم العالي في الدولة، باQضافة إلى المساهمة في عدد من معارض التوظيف 

العامة.العامة.

المالي الذي نظمته  البنك العربي المتحد في مهرجان التوظيف في القطاع  المالي الذي نظمته شارك  البنك العربي المتحد في مهرجان التوظيف في القطاع  شارك 
«المسرعات  عمل  إطار  في  يومين،  مدى  على  والتوطين  البشرية  الموارد  «المسرعات وزارة  عمل  إطار  في  يومين،  مدى  على  والتوطين  البشرية  الموارد  وزارة 
والمالي،  المصرفي  بالقطاع  يوم~  والمالي،   المصرفي  بالقطاع  يوم~   7575 في  مواطن  في   مواطن   10001000 توظيف  بهدف  توظيف الحكومية»،  بهدف  الحكومية»، 
مما أثمر على التعرف على العديد من الكوادر الموهوبة من مواطني دولة االمارات مما أثمر على التعرف على العديد من الكوادر الموهوبة من مواطني دولة االمارات 
المرشحين  وتدريب  وتوظيف  الختيار  استراتيجية  خطة  ووضع  المتحدة،  المرشحين العربية  وتدريب  وتوظيف  الختيار  استراتيجية  خطة  ووضع  المتحدة،  العربية 
من  االستفادة  من  تمكنهم  والتي  المناسبة  بالوظائف  وتعيينهم  المهارات  من ذوي  االستفادة  من  تمكنهم  والتي  المناسبة  بالوظائف  وتعيينهم  المهارات  ذوي 

مهاراتهم، وبالتالي زيادة نسبة التوطين في البنك العربي المتحد.مهاراتهم، وبالتالي زيادة نسبة التوطين في البنك العربي المتحد.

من  العديد  دعم  في  استباقي  بدور  بااللتزام  المتحد  العربي  البنك  يستمر  من وسوف  العديد  دعم  في  استباقي  بدور  بااللتزام  المتحد  العربي  البنك  يستمر  وسوف 
مبادرات التوطين التي ينظمها مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي، وسيتابع مبادرات التوطين التي ينظمها مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي، وسيتابع 

تقديم المساعدة الضرورية لضمان استمرارية ونجاح هذه المبادرات.تقديم المساعدة الضرورية لضمان استمرارية ونجاح هذه المبادرات.

 bلطالما أولى البنك العربي المتحد اهتماما كبير
البنك  سيدفع  مما  االجتماعية،  بالمسؤولية 
لمواصلة البناء على مبادراته التي تعود بالفائدة 
موظفونا  ويعيش  يعمل  حيث  المجتمع  على 

وعمالؤنا.

ويؤكد البنك على التزامه بخدمة المجتمع اQماراتي على نطاق واسع عبر المشاركة 
وتقديم الدعم والرعاية للمبادرات التالية:

الرعاية الرئيسية لمخيم ا�مل السنوي السابع والعشرين في الشارقة   •
والذي نظمته مدينة الشارقة للخدمات اQنسانية بهدف منح   
المشاركين من ا�طفال المعوقين فرصة لصنع صداقات   

جديدة، وتطوير مهاراتهم االجتماعية، وتشجيعهم على االعتماد على  
أنفسهم، وتعزيز تقدير الذات لديهم.

الرعاية البالتينية لمؤتمر مجلس ا�عمال ا�ردني السنوي في دبي. •
الرعاية الرئيسية لمهرجان «٤Jacks» للبريدج بمناسبة العيد الوطني   •

والذي نظمته اللجنة التنظيمية لـ «٤Jacks» بهدف دعم هذه المبادرة  
في المنطقة.

الرعاية الرئيسية لفعالية «أسعد شعب» التي تحتفل بالعيد الوطني   •
٤٥  لدولة اQمارات العربية المتحدة.

الرعاية الرئيسية لمؤتمر االنحراف الفكري المنظم من قبل أكاديمية    •
العلوم الشرطية، حيث ألقى المؤتمر الضوء على أنواع االنحراف   
الفكري، وطرق الوقاية منه، وسبل مكافحته عن طريق التسامح   

والسلم االجتماعي والتعايش مع التنوع ونشر ثقافة السالم.

الموارد البشريةالموارد البشرية

 

المسؤولية اQجتماعية
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اجتماع المساهمين
العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل  سنويًا  واحدة  مرة  األقل  على  المساهمون  يجتمع 
للبنك  االساسي  النظام  ينص  للبنك.  العليا  السلطة  بمثابة  هي  التي  السنوية 
على اإلطار القانوني الذي يحدد متطلبات دعوة المساهمين وعقد اجتماع الجمعية 

العمومية للمساهمين. 

السنة  من  األولى  أشهر  األربعة  خالل  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد  يتم 
لمناقشة المواضيع التالية والموافقة عليها :

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي والتصديق عليه •
سماع تقرير مدقق الحسابات والتصديق عليه •
مناقشة ميزانية البنك وحساب األرباح والخسائر والتصديق عليها •
النظر في مقترح مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع األرباح •
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب  •

األحوال
إبراء ذمة مدققي الحسابات أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب  •

األحوال
تعيين مدققي الحسابات وتحديد بدل أتعابهم  •
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، حسب الحاجة  •

من الممكن أن يجتمع الشركاء بموجب اجتماع خاص والذي يتم عقده التخاذ قرارات 
بشأن أمور أخرى غير تلك التي يتناولها اجتماع الجمعية العمومية السنوي كما هي 
مدرجة أعاله، ويحدد النظام األساسي للبنك متطلبات القرارات الخاصة الصادرة عن 

الجمعية العمومية للمساهمين. 

الماضي في 3 مارس 2015. كما  اللعام  السنوية  العمومية  الجمعية  تم عقد اجتماع 
انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 27 أبريل 2015 للموافقة على تعديل 

النظام األساسي للبنك.

فيما يلي قائمة كبار المساهمين الذين يملكون  5 %  أو أكثر من رأسمال البنك  كما  
في 31 ديسمبر 2015: 

البنك التجاري القطري                                                          40,00 %
الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي         8,31 %
% 5,64 شركة جيبيكا المحدودة                                                  
% 5,42 لماجد لإلستثمار )ذ.م.م(                     
جمعة الماجد عبد اهلل مهيري                                      5,31 %

هيكل المساهمين

تقرير الحوكمة

كبار المساهمين
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٪٥٢،٧٨ اQمارات العربية المتحدة 

٪٨٦,,٤٣ قطر 

٪0,,01 دول الخليج ا�خرى 

الدول العربية ا�خرى  ٧٥,,٠٪

٪٥٧,,٢ الدول ا�خرى 

٪41,,١٧ البنوك والمؤسسات المالية 

٪29,,52 االفراد 

٪29,,٢٨ الشركات 

٪0,,01 جهات حكومية 

المساهمة حسب 
الجنسية@

المساهمة حسب 
الفئة@

@قد ال يساوي اQجمالي 100 ٪ نظر� لتدوير ا�رقام
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تقرير مجلس ا|دارة        تقرير مجلس ا|دارة        للسنة المالية المنتهية في للسنة المالية المنتهية في 3131 ديسمبر  ديسمبر ٢٠١٦٢٠١٦

٢٠١٥الرصيد ا?فتتاحي في االرباح المحتجزة في 1 يناير
إعادة

٢١٠٦

 ٧٩٤,,٦١٢٣٥٤,,٨٨١

(٦٩١,,٥٢٢)(٠٩٦,,١٨٣)الخسارة المسجلة للعام

٣٦٤١التحويالت من احتياطي إعادة التقييم

(٧٥٨,,٣٤٣)٠ا�رباح الموزعة المتعلقة بالعام ٢٠١٤

 

٧٩٤,,٣٥٤(٨٥٦,,١٦٧)الرصيد المتاح العتماد المخصصات

 

تخصيص الربح المقترح

التحويل إلى احتياطي خاص

التحويل إلى احتياطي نظامي

مكافآت أعضاء مجلس اQدارة

 
(٨٥٦,,١٦٧)٧٩٤,,٣٥٤رصيد ا?غالق في االرباح المحتجزة في 31 ديسمبر

.2016 31 ديسمبر  المنتهية في  التقرير السنوي للسنة  المتحد يشرفني أن أقدم للمساهمين  العربي  البنك  إدارة  بالنيابة عن أعضاء مجلس 

وارتكزت  وإستدامة.  قوة  أكثر  أداء�  تقدم  مالية  مؤسسة  ليصبح  الهيكلة  إعادة  مسيرة  البنك  باشر  حيث  المتحد،  العربي  للبنك  بالنسبة  التحول  عام  كان   2016 العام 
إستراتيجية إعادة الهيكلة على أربعة أركان رئيسية، تمثلت في االحجام بشكل احترازي عن المحافظ غير ا�ساسية ذات المخاطر العالية، وترشيد النفقات، واQشراف المباشر 

ا�ساسية. الدعائم  المخاطر وتعزيزها، وترسيخ  على أطر 

البنك قد حقق الكثير، حيث نجحنا في تعزيز ميزانيتنا العمومية بصورة ملحوظة، والتركيز على  الثمانية عشر شهر� الماضية اال أن  رغم التحديات التي واجهتنا خالل فترة 
االستراتيجية. االلتزام بخطتنا  النفقات من خالل  ا�عمال، وترشيد  الجوهرية، وتقليل مخاطر  أنشطتنا 

1,011 مليون درهم للعام 2016 حيث شملت احتساب مبالغ تسجل لمرة واحدة لمعالجة تراكمات السنوات السابقة ، ونتيجة لذلك، فقد تأثرت النتائج  بلغت مخصصات اQئتمان 
المتحد خسائر صافية بلغت 523 مليون درهم. العربي  البنك  السنوية ليسجل  المالية 

المدى  على  للمساهمين  مستدامة  عائدات  تحقيق  إلى  المطاف  نهاية  في  يؤدي  بما  الهيكلة  إعادة  إستراتيجية  بإنجاز  التام  اQلتزام  اQداري  والكادر  اQدارة  مجلس  ويواصل 
المتوسط.

ومع الدعم المستمر من شريكنا الحليف البنك التجاري، فإننا على ثقة بأننا سنواصل دعم اقتصاد دولة اQمارات العربية المتحدة مع مواصلته رحلة اQزدهار. 

2016، على أن ُتعتمد من مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي. 31 ديسمبر  التالية ل7رباح للسنة المنتهية في  ويوصي مجلس اQدارة بالمخصصات 

 

وبعد التخصيص المقترح ل7رباح، والتي تخضع لموافقة الجمعية العامة، فإن إجمالي مستحقات المساهمين ستنخفض إلى 2,087 مليون درهم في 31 ديسمبر 2016، مقارنة مع 2,570 
مليون درهم في نهاية العام 2015 (المذكورة مجدد�). ويقترح مجلس اQدارة حجب التوزيعات للعام 2016.

وبالنيابة عن مجلس اQدارة، الذي نثمن عالي~ إلتزامه الدائم وتوجيهاته، فإني أتوجه بخالص التقدير إلى عمالئنا ومساهمينا الكرام على دعمهم، وإلى اQدارة العليا والموظفين على 
إلتزامهم وتفانيهم، وإلى مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي على حسن تنظيم القطاع المصرفي في دولة اQمارات العربية المتحدة ودعمه.

وفي الختام، نود أن نعرب عن عظيم تقديرنا إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه اª) على قيادته، ورؤيته، ودعمه.  كما نود أن نتوجه 
ببالغ الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه اª)، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي، عضو المجلس ا�على حاكم الشارقة، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا�على للقوات المسلحة على دعمهم 

وتوجيهاتهم.

فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي
رئيس مجلس اQدارة

20 فبراير 2017
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جدول المحتوياتجدول المحتويات
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البيانات المالية الموحدة 

٣٧ البنك العربي المتحد



التقرير السنوي ٣٨2016



التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

رأينا

(ش.م.ع)  المتحد  العربي  للبنك  الموحد  المالي  المركز  عن  الجوهرية  النواحي  كافة  ومن  عادل  بشكل  الموحدة  المالية  البيانات  تعّبر  برأينا، 
(”البنك“) والشركة التابعة له (يشار إليهما مع~ باسم ”المجموعة“) كما في 31 ديسمبر 2016 وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفق~ للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

نطاق التدقيق

تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:
بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2016.  •
بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  •

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  •
بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  •

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.  •
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل ملخص~ للسياسات المحاسبية الهامة.   •

أساس الرأي 

لقد أجرينا تدقيقنا وفق~ لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفق~ لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة مسؤوليات 
مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المدرجة ضمن تقريرنا.

 
نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق. 

االستقاللية

للمحاسبين  الدولية  ا�خالقية  المعايير  مجلس  عن  الصادرة  المهنيين  للمحاسبين  ا�خالقية  للقواعد  وفق~  المجموعة  عن  مستقلون  إننا 
والمتطلبات ا�خالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية في دولة اQمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولياتنا ا�خالقية ا�خرى 

وفق~ لهذه المتطلبات والقواعد.

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

٣٩ البنك العربي المتحد



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

منهجنا في التدقيق

نظرة عامة

•    انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية أمور التدقيق الرئيسية 
•    تعديل عدم فاعلية التحوط المحدد في السنوات السابقة     

في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد ا�همية النسبية وتقييم مخاطر ا�خطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص، 
أخذنا باالعتبار ا�حكام الذاتية التي وضعتها اQدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة 
ا�حداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى مخاطر تجاوز اQدارة للرقابة 

الداخلية، بما في ذلك بين أمور أخرى، النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.

لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق لدينا من أجل أداء ما يكفي من العمل الذي يمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، مع 
ا�خذ بعين االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.

أمور التدقيق الرئيسية 

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك ا�مور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر ا�مور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة للسنة 
الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه ا�مور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأي~ منفصًال 

بشأن هذه ا�مور. 

التقرير السنوي ٤٠2016



أمور التدقيق الرئيسية (تابع) 

أمر التدقيق الرئيسي

انخفاض قيمة التسهيالت االئتمانية
تمثل مخصصات انخفاض القيمة أفضل تقدير ل�دارة حول الخسائر المتكبدة في المحفظة االئتمانية بتاريخ الميزانية العمومية. وُتحتسب هذه 
المخصصات على أساس جماعي لمحافظ القروض العاملة التي تكون ذات طبيعة مماثلة، وعلى أساس فردي للقروض غير العاملة. يعد حساب 

كل من مخصصات انخفاض القيمة الجماعية والفردية في ا�صل عمًال تقديري~. 

تستند عملية حساب المخصص الجماعي على النماذج اQحصائية التي تقارب تأثير الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية في محافظ القروض 
المماثلة. وتخضع مدخالت هذه النماذج، بما في ذلك احتماالت العجز والخسارة الناتجة عن العجز، لتقدير اQدارة.

إن وضع ا�حكام يعتبر أمر� مطلوب~ لبعض انخفاضات القيمة وذلك لتحديد توقيت ظهور حدث انخفاض القيمة ومن ثّم تقدير التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة المتعلقة بتلك القروض. 

قام البنك بإعادة تقييم وزيادة مخصصات انخفاض القيمة خالل السنة من خالل تطبيق مخصصات إضافية وأغطية تقديرية، خصوص~ للقطاعات 
المتأثرة بصعوبات االقتصاد الكلي المتواصلة الناتجة عن تراجع أسعار النفط وتقليص السيولة. قام البنك تبع~ لذلك بإدراج خسائر جوهرية 
غير  المحافظ  بعض  مقابل  إضافية  مخصصات  لرصد   (2015 في  درهم  مليون   888)  2016 في  درهم  مليون   1.011 بمقدار  القيمة  في  لالنخفاض 

الرئيسية عالية المخاطر التي يقوم البنك بتسييلها حالي~. 

قمنا بالتركيز على هذا ا�مر بسبب ا�همية النسبية لمحفظة االئتمان و�ن اQدارة تضع أحكام~ ذاتية لكل من توقيت تسجيل انخفاض القيمة 
وتقدير حجم أي انخفاض في القيمة. انظر اQيضاح رقم 7 من البيانات المالية الموحدة المرفقة للمزيد من التفاصيل.

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي
الضوابط  القيمة. وشملت هذه  انخفاض  بيانات وحسابات  على  التشغيلية  فعاليتها  ومدى  الرقابية  الضوابط  تصميم  واختبار  بتقييم  قمنا 
الرقابية الضوابط المتعلقة بتحديد نوعية التسهيالت االئتمانية التي تعرضت النخفاض القيمة، خصوص~ فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية في 
بعض المحافظ غير الرئيسية عالية المخاطر، وتلك المتعلقة بنقل البيانات من أنظمة المصدر إلى نماذج انخفاض القيمة ومخرجات النماذج إلى 

دفتر ا�ستاذ العام، وحساب مخصصات انخفاض القيمة الجماعية والمحددة.

وإضافة إلى ذلك أجرينا اختبار� مفصًال لنماذج انخفاض القيمة الجماعي المستخدمة في حساب انخفاض القيمة. وقد اشتمل هذا االختبار تحديد� 
على استخراج البيانات المستخدمة في النموذج، وتقييم مدى مالءمة االفتراضات المستخدمة في النماذج، وإعادة تنفيذ حساب انخفاض القيمة 

بمساعدة خبرائنا في التقييم.

عند حساب انخفاض القيمة بصورة فردية، اختبرنا الضوابط الرقابية المتعلقة بالتحديد المنتظم للقروض التي تعرضت النخفاض محتمل في 
القيمة، واعتماد وقيد خسائر االنخفاض في القيمة. 

فحصنا أيض~ عينة من التسهيالت االئتمانية للتأكد مما إذا كان قد تم في الوقت المناسب تحديد حدث الخسارة (وهو النقطة التي يتم عندها 
تسجيل انخفاض القيمة)، وخاصة لتلك المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية في بعض المحافظ غير الرئيسية عالية المخاطر. 

قمنا كذلك باختبار دقة حسابات العمالء المدرجة في الحساب المحدد النخفاض القيمة، بما في ذلك كيفية التعامل مع انخفاض القيمة غير 
المحدد (أي العمالء الذين عانوا من حدث خسارة ولم يظهر أثره حتى ا{ن في شكل إخفاق في السداد أو أي مؤشر آخر) والقدرة على التحمل.

وفي الحاالت التي تم فيها تحديد انخفاض القيمة، فإننا فحصنا توقعات التدفقات النقدية المستقبلية التي أعدتها اQدارة لمساعدتها في 
حساب انخفاض القيمة، على أساس العينة، وتحققنا من االفتراضات، وقارّنا التقديرات مع ا�دلة الخارجية حيثما كان ذلك متاح~، وأعدنا تنفيذ 

حساب انخفاض القيمة.

فحصنا عينة من التسهيالت االئتمانية التي لم تحددها اQدارة على أنها قد تتعرض النخفاض محتمل في القيمة ووضعنا تقييمنا حول ما إذا 
كان ذلك التحديد مناسب~ بما في ذلك استخدام ا�دلة الخارجية المتعلقة با�طراف المقابلة المعنية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة البنك العربي 
المتحد (ش.م.ع) (تابع)
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أمور التدقيق الرئيسية (تابع) 

أمر التدقيق الرئيسي

تعديل عدم فاعلية التحوط المحدد في السنوات السابقة 
يبرم البنك عقود مقايضة أسعار الفائدة للتحوط لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة الناتجة من محفظة السندات ذات ا�سعار الثابتة 
المصنفة كمتاحة للبيع. في السنوات السابقة، افترض البنك أن التحوطات كانت فعالة على أساس تطابق الشروط الهامة �داة التحوط والبند 

المتحوط له، وتبع~ لذلك، لم يقم البنك بإجراء اختبار مفصل لفاعلية التحوط.

خالل السنة الحالية، قام البنك، بمساعدة خبير مستقل، بإجراء اختبارات لفاعلية التحوط لكافة عالقات التحوط لديه. وقد بّينت هذه االختبارات 
التحوط بقيمة 32 مليون درهم  المطلوبة، كانت هنالك خسائر متراكمة لعدم فاعلية  التحوط  التحوطات معايير محاسبة  بينما طابقت  أنه 

متعلقة بالسنوات السابقة لم يتم إدراجها في بيان الدخل. 

 31 المنتهية في  للسنة  الموحدة  المالية  البيانات  السابقة في  للسنة  المالية  المعلومات  بيان  إعادة  ا�خطاء من خالل  بتصحيح  اQدارة  قامت 
ديسمبر 2016. يبين اQيضاح رقم 32 من البيانات المالية الموحدة تفاصيل التعديالت لتخفيض ا�رباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2014 وتسجيل 

الخسارة اQضافية في بيان الدخل الموحد المقارن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.  

ركزنا على هذا ا�مر نظر� للتعقيد وا�حكام التي يتضمنها اختبار فاعلية التحوط ومتطلب إعادة بيان ا�رقام المقارنة للسنة السابقة Qدراج 
الخسائر الناتجة من عدم فاعلية التحوط. 

كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي

البنك وراجعنا معقوليتها من خالل فحص المدخالت في نظام التسعير المستقل  قمنا بفحص إجراءات التحقق المستقل من ا�سعار لدى 
وإجراء مقارنة شاملة لتقارير التقييم المستقل مع تقييمات المشتقات المقدمة من قبل ا�طراف المقابلة. 

أعدنا إجراء اختبار فاعلية التحوط لعينة من عالقات التحوط وراجعنا اختبار فاعلية التحوط للعالقات المتبقية على أساس مستقبلي ورجعي. 
كما تأكدنا من كفاءة خبير اQدارة الذي شارك في إجراء هذا االختبار. 

اختبرنا االلتزام بمعايير محاسبة التحوط بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 وتحققنا من حساب وقيد مدخالت محاسبة التحوط ذات 
العالقة، بما في ذلك عدم الفاعلية المتعلقة بالفترة الحالية وكل من الفترات السابقة. 

قّيمنا ما إذا كانت إفصاحات المجموعة المدرجة في اQيضاح رقم 32 متوافقة بشكل مناسب مع متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم -8 
”السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية وا�خطاء“. 

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

التقرير السنوي ٤٢2016



المعلومات ا�خرى

الموحدة  المالية  البيانات  ال تشمل  (ولكنها  اQدارة  تقرير مجلس  ا�خرى  المعلومات  ا�خرى. وتشمل  المعلومات  المسؤولية عن  اQدارة  تتحمل 
وتقرير مدقق الحسابات حولها)، الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات ا�خرى، وال نبدي أي استنتاج عليها بأي صورة كانت. 

وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات ا�خرى المحددة سلف~، وفي سبيل ذلك فإننا 
ننظر في ما إذا كانت المعلومات ا�خرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، 

أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى. 

إذا توصلنا - بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا به - إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات ا�خرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق 
في تقريرنا. وليس لدينا ما ندرجه في التقرير بهذا الشأن.

أمور أخرى

لقد تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بواسطة مدقق حسابات آخر حيث أعرب في 
تقريره المؤرخ في 25 يناير 2016 عن رأي تدقيقي غير معدل.  

مسؤوليات ا|دارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة 

طبق~  إعدادها  وكذلك  المالية،  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفق~  عادلة  بصورة  وعرضها  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  عن  مسؤولة  اQدارة  إن 
ل7حكام السارية للقانون االتحادي لدولة اQمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى اQدارة أنها ضرورية لكي 

تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اQدارة تعد مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في عملها التجاري واQفصاح - عند 
الضرورة - عن ا�مور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اQدارة تعتزم تصفية المجموعة أو وقف 

أنشطتها أو لم يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. 

يتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اQشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من ا�خطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة 
عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمان~ على 
أن عملية التدقيق المنفذة وفق~ لمعايير المحاسبة الدولية ستكشف دائم~ عن أي خطأ جوهري إن وجد. يمكن أن تنشأ ا�خطاء من االحتيال 
يتخذها  التي  االقتصادية  القرارات  إجماالً، على  أو  إفراد�  ا�خطاء،  تلك  تؤثر  أن  إلى حد معقول  المتوقع  إذا كان من  وتعتبر جوهرية  الخطأ،  أو 

المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة أعضاء مجلس إدارة البنك العربي 
المتحد (ش.م.ع) (تابع)
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مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)

وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفق~ لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال التدقيق. 
كما أننا نلتزم بالتالي:

تحديد وتقييم مخاطر ا�خطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   •
التدقيق التي تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساس~ لرأينا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء 
جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو 

التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء   •
رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اQدارة.   •

معرفة مدى مالءمة استخدام اQدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناد� إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد ما إذا كان   •
هناك عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوك~ كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا 
توصلنا إلى وجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اQفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية 
الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك اQفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول 
عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن ا�حداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار 

كمنشأة عاملة. 

المالية  البيانات  كانت  إذا  ما  وتحديد  اQفصاحات،  ذلك  في  بما  ومحتوياتها،  ونسقها  الموحدة  المالية  للبيانات  الشامل  العرض  تقييم   •
الموحدة تمثل المعامالت وا�حداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو ا�نشطة التجارية داخل المجموعة Qبداء رأي حول   •
البيانات المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واQشراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون 

غيرنا عن رأينا حول التدقيق. 

كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في 
ذلك أي أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا. 

بجميع  نبلغهم  أننا  االستقاللية، كما  بها في شأن  المعمول  ا�خالقية  للمتطلبات  امتثلنا  قد  بأننا  بيان~  الحوكمة  على  للقائمين  أيض~  نقدم 
العالقات وغيرها من المسائل التي ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم ا�مر. 

ومن بين ا�مور المنقولة للقائمين على الحوكمة، فإننا نحدد تلك ا�مور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات المالية الموحدة 
التشريعات  أو  النظم  تحظر  ما  باستثناء  الحسابات  تقرير مدقق  ندرجها في  ثم  الرئيسية،  التدقيق  أمور  بدورها  تمثل  والتي  الحالية  للفترة 
اQفصاح عنه للرأي العام أو إذا قررنا - في حاالت نادرة للغاية - أن أمر ما ال ينبغي اQفصاح عنه في تقريرنا إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اQفصاح 

عن هذا ا�مر سوف يترك تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على الصالح العام من جراء هذا اQفصاح. 

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

التقرير السنوي ٤٤2016



تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ا�خرى 

وفق~ لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اQمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015، نفيدكم بما يلي:

أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية �غراض تدقيقنا.  (١)

أن البيانات المالية الموحدة قد ُأعدت، من كافة النواحي الجوهرية، طبق~ ل7حكام السارية للقانون االتحادي لدولة اQمارات العربية المتحدة   (٢)
رقم (٢) لسنة ٢٠١٥.

أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة.  (٣)

أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اQدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة.   (٤)

أن المجموعة لم تقم بشراء أي أسهم أو االستثمار فيها خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، كما هو مبين في اQيضاح رقم (٩) من   (٥)
البيانات المالية الموحدة.

أن اQيضاح رقم (٢٧) من البيانات المالية الموحدة يبين المعامالت الهامة مع ا�طراف ذات العالقة والشروط التي بموجبها أبرمت هذه   (٦)
المعامالت. 

أن اQيضاح رقم (٢٥) من البيانات المالية الموحدة يبين المساهمات االجتماعية المقدمة خالل السنة.  (٧)

أنه بناًء على المعلومات المقدمة لنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المجموعة قد خالفت خالل السنة المالية المنتهية في ٣١   (٨)
ديسمبر ٢٠١٦ أي~ من ا�حكام السارية للقانون االتحادي لدولة اQمارات العربية المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، أو في ما يتعلق بالبنك، أو أحكام 

عقد تأسيسها أو نظامها ا�ساسي بشكل يمكن أن يكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

وإضافة إلى ذلك ووفق~ لما يقتضيه القانون االتحادي لدولة اQمارات العربية المتحدة رقم (10) لسنة 1980، وتعديالته، نفيدكم بأننا قد حصلنا على 
كافة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا.

برايس ووترهاوس كوبرز 
20 فبراير 2017 

............................................................................
محمد البورنو 

سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم ٩٤٦
دبي، اQمارات العربية المتحدة

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

البنك العربي المتحد



٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهم  (معدلة)ألف درهمإيضاحات

الموجودات 

٥٢٫٧٦٦٫٥٢٨٣٫٠٧٥٫٣٥٢نقد وأرصدة لدى مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي

٦٣٦٥٫٠٧٦٨٦٤٫٣٨٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٧١٣٫٣٤٥٫٥٦٢١٥٫٦٧١٫٦٣١قروض وسلفيات

٨٣٫٣١٣٫٧٥٣٢٫٥٥٩٫٣٥٠استثمارات

٧٨٫٠٠٠-٩استثمار عقاري

١٠٥٨٤٫٣٢٥٥٨٧٫٧١٨ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

١١٨٧٦٫٣٠٠٨٢٧٫١٨٦موجودات أخرى

٢١٫٢٥١٫٥٤٤٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

المطلوبات

١٢١٫٠٩٥٫٤٨٢١٫٠٣٧٫٩٤٦مبالغ مستحقة للبنوك

١٣١٥٫٥٣٨٫٠١٥١٦٫٧٧٥٫٠٤٣ودائع العمالء

١٤١٫٥٢٤٫٠٠٥٢٫٣١٣٫٥٤٩قروض متوسطة ا�جل

١٥١٫٠٠٧٫٣٢٥٩٦٧٫١٣٠مطلوبات أخرى

١٩٫١٦٤٫٨٢٧٢١٫٠٩٣٫٦٦٨مجموع المطلوبات

حقوق الملكية للمساهمين

١٦١٫٣٧٥٫٠٣٣١٫٣٧٥٫٠٣٣رأس المال

١٦٤١٢٫٦٥٩٤١٢٫٦٥٩احتياطي خاص

١٦٤٩٥٫٢١٤٤٩٥٫٢١٤احتياطي قانوني

١٦٩٫٣١١٩٫٣١١احتياطي عام

١٦٦٧٣٧١٤احتياطي إعادة التقييم

٣٥٤٫٧٩٤(١٦٧٫٨٥٦)أرباح محتجزة

(٧٧٫٧٧٠)(٣٨٫٣١٧)١٦تغيرات متراكمة في القيم العادلة

٢٫٠٨٦٫٧١٧٢٫٥٦٩٫٩٥٥مجموع حقوق الملكية للمساهمين

٢١٫٢٥١٫٥٤٤٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

تم اعتماد البيانات المالية من قبل مجلس اQدارة بتاريخ 20 فبراير 2017 ووقعها بالنيابة عن المجلس:

............................................................                                                   ............................................................................
سامر تميمي الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي  

الرئيس التنفيذي بالوكالة رئيس مجلس اQدارة  

ُتشكل اQيضاحات المرفقة  من 1 إلى ٣٢ جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

.....................................

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان المركز المالي الموحد

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التقرير السنوي ٤٦2016



٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهم  (معدلة)ألف درهمإيضاحات

١٧٩٤٣٫٩٨٨١٫٢١٦٫٨٣٣إيرادات الفوائد

(٢٢٩٫٦١٣)(٣١٠٫٣٧٨)١٨مصاريف الفوائد

٦٣٣٫٦١٠٩٨٧٫٢٢٠صافي إيرادات الفوائد

١٩٨٣٫٨٧٠١٠٣٫٢٤٧صافي إيرادات الرسوم والعموالت

٢٠٦٨٫٢٧٥٧٥٫٩٤٧إيرادات الصرف ا�جنبي

٢١٧٥٫٦١٤٢٩٫٦٨٣إيرادات تشغيلية أخرى

٨٦١٫٣٦٩١٫١٩٦٫٠٩٧ا?يرادات التشغيلية

(887.791)(١٫٠١١٫٤٣٤)٧صافي خسائر انخفاض القيمة

٣٠٨٫٣٠٦(١٥٠٫٠٦٥)صافي ا?يرادات/ (الخسائر) التشغيلية

(٢٨٠٫٩٦٩)(٢٢٥٫٤٠٤)مصاريف منافع الموظفين

(٣١٫٤٦٥)(٣٤٫٣٥٠)االستهالك

(١٧٨٫٩٦٨)(١١٢٫٨٧٢)٢٢مصاريف تشغيلية أخرى

(٤٩١٫٤٠٢)(٣٧٢٫٦٢٦)مجموع المصاريف التشغيلية

(١٨٣٫٠٩٦)(٥٢٢٫٦٩١)صافي خسارة السنة

(٠٫١٣)(٠٫٣٨)٢٣الخسارة للسهم (ا�ساسية والمخفضة بالدرهم ا?ماراتي)

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهم  (معدلة)ألف درهم

(١٨٣٫٠٩٦)(٥٢٢٫٦٩١)صافي خسارة السنة

الدخل الشامل ا{خر

بنود ُمعاد تصنيفها أو قد يعاد تصنيفها الحق� إلى بيان الدخل الموحد

(٤٥٫٦٧٣)٧٫٤٢٣صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

٣٢٫٠٣٠١٩٫٦٤٩استثمارات متاحة للبيع - ُمعاد تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد

     (٢٦٫٠٢٤)٣٩٫٤٥٣

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

ُتشكل اQيضاحات المرفقة  من 1 إلى ٣٢ جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

                                                                                                                                                     البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان الدخل الموحد

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٤٧ البنك العربي المتحد



٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهم  (معدلة)ألف درهمإيضاحات
ا�نشطة التشغيلية 

(١٨٣٫٠٩٦)(٥٢٢٫٦٩١)صافي خسارة السنة
تعديالت لـ:

١٠٣٤٫٣٥٠٣١٫٤٦٥  االستهالك
١٠١١٫٥٧٨١٫١٥٦  خسارة من حذف ممتلكات ومعدات

٧١٫٠١١٫٤٣٤٨٨٧٫٧٩١  صافي خسائر انخفاض القيمة
٢٥٫٩٥٩١٤٫١٨٩  إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات

(٩٫٦٦٢)(٣٩٫٩٢٩)  صافي أرباح القيمة العادلة من استبعاد استثمارات
(١٫٠٨٩)٩٣٫٠٠٠  صافي خسائر/ (أرباح) القيمة العادلة من استبعاد استثمار عقاري

٥٢٣٫٧٠١٧٤٠٫٧٥٤الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
١٫٢٩٤٫٧٣٣١٫٣٨١٫٤٨١  قروض وسلفيات

٢٢٨٫٤٥٢(٩٧٫٢٣٥)  أرصدة لدى مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي مستحقة بعد ثالثة أشهر
(٩١٫٨٠٧)(٣٣٫١٩٣)  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى بعد ثالثة أشهر

(٢٠٫٩٢٠)٦٤٠٫٨٤٢  هامش نقدي محتفظ به لدى بنوك نظيرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة
١٩٠٫٩٦٨(٢٩٫٢١٢)١١  موجودات أخرى

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

(٢٣٢٫٠٥٦)١٥١٦٫١٩٦  مطلوبات أخرى
٤٥٥٫٣٩١٧٧٢٫٨١١صافي النقد الناتج من ا�نشطة التشغيلية

ا�نشطة االستثمارية
(٢١١٫٢٢٤)(٤٢٫٥٣٥)١٠شراء ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

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

٩٧٥٫٠٠٠١٥٫٨٨٣متحصالت من بيع استثمارات عقارية
(٣٠١٫٤٨٤)(٦٤٤٫٥١٦)صافي النقد المستخدم في ا�نشطة االستثمارية

ا�نشطة التمويلية
٢٩٣٫٨٩٤(٧٨٩٫٥٤٤)١٤صافي (سداد) / متحصالت من قروض متوسطة ا�جل

(١٠٫٨٠٠)-مكافآت أعضاء مجلس اQدارة
(١١٤٫٥٨٦)-١٦توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

١٦٨٫٥٠٨(٧٨٩٫٥٤٤)صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من ا�نشطة التمويلية

٦٣٩٫٨٣٥(٩٧٨٫٦٦٩)صافي التغّير في النقد وما في حكمه
٢٫٦١٠٫١٤٦١٫٩٧٠٫٣١١النقد وما في حكمه كما في ١ يناير

١٫٦٣١٫٤٧٧٢٫٦١٠٫١٤٦النقد وما في حكمه كما في ٣١ ديسمبر

يشمل النقد وما في حكمه المبالغ التالية الواردة في بيان المركز المالي التي تبلغ فترات
استحقاقها ا�صلية ثالثة أشهر أو أقل:

١٫٦٤٧٫٩٦١٢٫٠٥٤٫٠٢٠نقد وأرصدة لدى مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي
٢١٦٫٠٠٨٧٠٧٫٦٦٩مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

(١٥١٫٥٤٣)(٢٣٢٫٤٩٢)مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
١٫٦٣١٫٤٧٧٢٫٦١٠٫١٤٦

ُتشكل اQيضاحات المرفقة  من 1 إلى ٣٢ جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان التدفقات النقدية الموحد

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التقرير السنوي ٤٨2016



رأس المال
احتياطي 

الخاص 
احتياطي 
القانوني 

احتياطي 
العام 

احتياطي 
إعادة 

التقييم
ارباح 

المحتجزة 

تغيرات 
متراكمة

 في القيمة 
المجموع العادلة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٫٩١١٫٦٦١(٦٦٫٨٩٣)١٫١٤٥٫٨٦١٤١٢٫٦٥٩٤٩٥٫٢١٤٩٫٣١١٧٥٠٩١٤٫٧٥٩في ١ يناير ٢٠١٥

تعديل بسبب أخطاء
(١٨٫٠٠٠)١٥٫١٤٧(٣٣٫١٤٧)-----الفترة السابقة (إيضاح ٣٢)

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

(١٨٣٫٠٩٦)-(١٨٣٫٠٩٦)-----خسارة السنة

الخسارة الشاملة
(٢٦٫٠٢٤)(٢٦٫٠٢٤)------ ا�خرى للسنة

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

تحويل استهالك ا�رض 
--٣٦(٣٦)----والمباني

--(٢٢٩٫١٧٢)----٢٢٩٫١٧٢توزيعات أرباح غير نقدية

(١١٤٫٥٨٦)-(١١٤٫٥٨٦)-----توزيعات أرباح نقدية

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 
٢٫٥٨٧٫٩٥٥(٧٧٫٧٧٠)١٫٣٧٥٫٠٣٣٤١٢٫٦٥٩٤٩٥٫٢١٤٩٫٣١١٧١٤٣٥٤٫٧٩٤(معدل - إيضاح ٣٢)

في ١ يناير ٢٠١٦ 
٢٫٥٦٩٫٩٥٥(٧٧٫٧٧٠)١٫٣٧٥٫٠٣٣٤١٢٫٦٥٩٤٩٥٫٢١٤٩٫٣١١٧١٤٣٥٤٫٧٩٤(معدل - إيضاح ٣٢)

(٥٢٢٫٦٩١)-(٥٢٢٫٦٩١)-----خسارة السنة

٣٩٫٤٥٣٣٩٫٤٥٣------الدخل الشامل ا{خر للسنة

مجموع الخسارة الشاملة 
(٤٨٣٫٢٣٨)٣٩٫٤٥٣(٥٢٢٫٦٩١)-----للسنة

تحويل استهالك ا�رض 
--٤١(٤١)----والمباني

٢٫٠٨٦٫٧١٧(٣٨٫٣١٧)(١٦٧٫٨٥٦)١٫٣٧٥٫٠٣٣٤١٢٫٦٥٩٤٩٥٫٢١٤٩٫٣١١٦٧٣في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

 

ُتشكل اQيضاحات المرفقة  من 1 إلى ٣٢ جزء� ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٤٩ البنك العربي المتحد



تسري على الفترات السنوية التي تبدأ المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة
في أو بعد:

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١، ”عرض البيانات المالية“ (مبادرة ا|فصاح)
توضح التعديالت أنه قد يكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة ٥٤ (بيان 
المركز المالي) والفقرة رقم ٨٢ (بيان الربح أو الخسارة) في المعيار المحاسبي الدولي رقم ١ حيث يلزم 

فصل هذه البنود عندما يكون الهدف من ذلك فهم المركز أو ا�داء المالي للمنشأة.
١ يناير ٢٠١٦

والمعيار  والمعدات“،  والمنشآت  ”الممتلكات   ،١٦ رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  التعديل على 
المحاسبي الدولي رقم ٣٨، ”الموجودات غير الملموسة“، بخصوص االستهالك وا|طفاء

يوضح هذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن اQيرادات تعتبر أساس غير مالئم لقياس استهالك 
المنافع االقتصادية المتضمنة في ا�صل غير الملموس.

وال يتم دحض هذا االفتراض إال في بعض الحاالت المعينة.

١ يناير ٢٠١٦

١     التأسيس وا�نشطة

تأّسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع) (”البنك“) كشركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الشارقة في عام 1975 بموجب المرسوم 
الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، وتم تسجيل البنك كشركة مساهمة عامة وفق~ �حكام قانون الشركات التجارية لدولة اQمارات 
العربية المتحدة رقم (8) لسنة 1984 (وتعديالته). يقع مكتب البنك المسجل في إمارة الشارقة، اQمارات العربية المتحدة، وعنوانه ص. ب. 25022، 

الشارقة، اQمارات العربية المتحدة. 

إن نشاط البنك يتمثل في مزاولة ا�عمال البنكية التجارية من خالل مكاتبه وفروعه في دولة اQمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ذلك، يزاول 
البنك العمليات المصرفية اQسالمية من خالل أقسام الخدمات المصرفية اQسالمية المتواجدة في فروع مختارة. 

استثمار في شركة تابعة
في 28 نوفمبر 2011، تم تأسيس شركة الصدارة لالستثمار كشركة استثمار من قبل البنك. بدأت شركة الصدارة لالستثمار (”الشركة التابعة“) 
عملياتها في 3 مايو 2012 عند تقديم رأس المال للشركة التابعة. تم تأسيس الشركة كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك وتم توحيد النتائج 

المالية بالكامل في البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2016. يشار إلى البنك وشركته التابعة مع~ باسم ”المجموعة“.

 300.000 يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركة الصدارة لالستثمار من 100 سهم بقيمة 3.000 درهم للسهم الواحد بإجمالي قدره 
درهم (31 ديسمبر 2015: 300.000 درهم). يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في القيام باستثمارات مالية لصالحها واالستثمار في مشاريع 

تجارية وتقديم خدمات االستشارات االستثمارية.

2     أساس ا|عداد

بيان االمتثال
العربية  اQمارات  دولة  في  النافذة  القوانين  وأحكام  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفق~  للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تم  لقد 
المتحدة. دخل القانون االتحادي لدولة اQمارات العربية المتحدة رقم (2) لسنة 2015 (”قانون الشركات التجارية“) حيز التنفيذ اعتبار� من ا�ول من 
يوليو لعام 2015 وتخضع المجموعة �حكامه. وقد قامت المجموعة بتقييم ودراسة أحكام قانون الشركات التجارية، وهي بصدد االمتثال �حكامه 

خالل الفترة االنتقالية التي ُمددت لغاية 30 يونيو 2017.

3     السياسات المحاسبية الهامة

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي بدأت في 1 يناير 2016

هناك بعض المعايير الجديدة والتعديالت التي أصبحت سارية المفعول للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وهي كالتالي:

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التقرير السنوي ٥٠2016



السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٣

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي بدأت في 1 يناير 2016 (تابع)

ليس هناك أي تأثير جوهري لهذه التعديالت والمعايير المعدلة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية كانت سارية للمرة 
ا�ولى على السنة المالية التي بدأت في ١ يناير ٢٠١٦ والتي كان من الممكن أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

يتم  ولم   2016 يناير   1 في  تبدأ  التي  للمجموعة  المحاسبية  الفترة  على  السارية  غير  لكن  الصادرة  والتفسيرات  والتعديالت  المعايير 
تطبيقها بشكل مبكر

تسري على الفترات السنوية التي تبدأ المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة
في أو بعد:

التحسينات السنوية لعام ٢٠١٤
تعمل هذه التحسينات السنوية على تعديل المعايير لفترة التقارير المالية من ٢٠١٢ - ٢٠١٤، وتشمل 

تغييرات على ما يلي:

التعديل  يتطلب   - اQفصاحات“  المالية:  ”ا�دوات   ،٧ رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار   •
ثالث  طرف  إلى  مالي  أصل  بتحويل  المنشأة  تقوم  عندما  أنه  الخدمات  بعقود  المتعلق 
بموجب شروط تسمح للمتنازل بإيقاف تسجيل ا�صل، فعندئٍذ يجب اQفصاح عن جميع 
أنواع المشاركة المستمرة التي قد تظل المنشأة محتفظة بها في الموجودات المحولة. 

المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٩، «منافع الموظفين» - يوضح التعديل أنه عند تحديد   •
معدل الخصم اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بها تلك 

االلتزامات وليس البلد التي تنشأ فيها.
المعلومات  بخصوص  المرحلية“،  المالية  ”التقارير   ،٣٤ رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار   •
المفصح عنها في أي موقع آخر في التقرير المالي المرحلي. يوضح التعديل الغرض من 
التقرير  في  آخر  موقع  أي  في  عنها  المفصح  «المعلومات  عبارة  إلى  المعيار  في  اQشارة 
المالي المرحلي»، فضًال عن تعديل آخر ينص على اQشارة داخل البيانات المالية المرحلية 

عن موقع تلك المعلومات. ويطبق هذا التعديل بأثر رجعي.

١ يناير ٢٠١٦

المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير الصادرة غير السارية وغير المطبقة 
مبكر9

تسري على الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، ”ا�دوات المالية“
ضمن  المقررة  اQرشادات  معظم  محل   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  الكاملة  النسخة  تحل 
المعيار المحاسبي الدولي رقم 39. يحتفظ المعيار رقم 9 بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على 
تبسيطه ويحدد ثالث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية وهي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل ا{خر والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. يعتمد أساس التصنيف على 
النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية. كما 
يقتضي المعيار قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة مع خيار نهائي بعرض التغيرات في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل ا{خر عند نشوئها. 
وحالي~ هناك طريقة جديدة متوقعة الحتساب الخسائر االئتمانية لكي تحل محل طريقة انخفاض قيمة 
الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 39. وفيما يتعلق بالمطلوبات 
المالية، فلم تطرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا االعتراف بالتغيرات في مخاطر 
االئتمان ضمن الدخل الشامل ا{خر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة. كما يخّفف المعيار من حدة متطلبات فعالية التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط 
”معدل  يخص  وفيما  التحوط،  وأداة  المتحوط  البند  بين  اقتصادية  عالقة  وجود  ويقتضي  القياسية 
االحتفاظ  يزال  ما  المخاطر.  إدارة  أغراض  في  فعلي~  اQدارة  تستخدمه  الذي  كالمعدل  فيظل  التحوط“ 
بالوثائق المتزامنة أمر� مطلوب~ ولكن تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري إعدادها بموجب المعيار 

المحاسبي الدولي رقم 39.

١ يناير ٢٠١٨

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٥١ البنك العربي المتحد



السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي بدأت في 1 يناير 2016 (تابع)

المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير الصادرة غير السارية وغير المطبقة 
مبكر9

تسري على الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد:

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٧، ”بيان التدفقات النقدية بشأن مبادرة ا|فصاح“
تقدم التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٧ إفصاحا اضافيا لتمكين مستخدمي البيانات 
المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة من ا�نشطة التمويلية، وهذا يشمل تلك الناشئة 
من التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية ا�خرى. وعادة ما يقتضي المتطلب الجديد إجراء تسوية 
ا�نشطة  من  الناشئة  للمطلوبات  المالية  البيانات  في  المدرجة  والختامية  االفتتاحية  ا�رصدة  بين 

التمويلية.

١ يناير ٢٠١٧

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥، ”ا|يرادات من العقود مع العمالء“.
الدولي  المحاسبي  البناء»، والمعيار  ١١، «عقود  الدولي رقم  المحاسبي  المعيار  المعيار محل  يحل هذا 
رقم ١٨، ”اQيرادات“، والتفسيرات ذات الصلة. يتم تسجيل اQيرادات عندما يسيطر العميل على سلعة أو 
خدمة، وبالتالي تكون لديه القدرة على توجيه استخدام السلعة أو الخدمة والحصول على فوائد منها. 
إن المبدأ ا�ساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ هو أن المنشأة تعترف باQيرادات لبيان تحويل 
البضائع أو تقديم الخدمات المتفق عليها للعمالء مقابل مبلغ~ من المال يعكس القيمة التي تتوقع 
من  محكمة  مجموعة  أيض~  المعيار  يشمل  الخدمات.  أو  السلع  تلك  مقابل  عليها  الحصول  المنشأة 
متطلبات اQفصاح التي من شأنها أن تدفع المنشأة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات 
الناشئة عن  النقدية  اQيرادات والتدفقات  التيقن من  شاملة عن طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم 

عقود المنشأة مع عمالئها.

١ يناير ٢٠١٨

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ ”عقود ا|يجار“
المعيار  بموجب   .١٧ رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  في  الحالية  التوجيهات  محل  المعيار  هذا  يحل 
في  (المدرجة  التمويلي  اQيجار  عقود  بين  التمييز  المستأجرين  على   ،١٧ رقم  الدولي  المحاسبي 
ا{ن فيجب  أما  العمومية).  الميزانية  المدرجة في  (غير  التشغيلي  اQيجار  العمومية) وعقود  الميزانية 
على المستأجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ االعتراف بالتزامات اQيجار بما يعكس 
مجلس  أدرج  كما  تقريبا.  اQيجار  عقود  لجميع  ا�صل“  استخدام  و”حق  المستقبلية  اQيجار  مدفوعات 
معايير المحاسبة الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اQيجار قصيرة ا�جل وعقود اQيجار ذات الموجودات 
منخفضة القيمة، إال أن هذا اQعفاء ال يمكن تطبيقه إال بواسطة المستأجرين. وفيما يتعلق بالمؤجرين 
الدولية  المحاسبة  لقيام مجلس معايير  ونظرا  ذلك  تقريبا. ومع  نفسها  المحاسبية  المعالجة  تبقى 
بتحديث التوجيهات بشأن تعريف عقد اQيجار (وكذلك التوجيهات حول التجميع والفصل بين العقود)، 
فسوف يتأثر المؤجرون أيضا بالمعيار الجديد. وعلى أقل تقدير، فمن المتوقع أن يؤثر نموذج المحاسبة 
الجديد للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين والمستأجرين. وبموجب المعيار الدولي رقم ١٦، 
فإن العقد يعد، أو يتضمن، إيجارا إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين 
تأثير   ١٦ رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  يكون  أن  يتوقع  ال  ما.  تعويض  مقابل  الزمن  من  لفترة 

جوهري على البيانات المالية الموحدة. 

١ يناير ٢٠١٩

والمعيار  الموحدة“،  المالية  ”البيانات   ،١٠ رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت 
المحاسبي الدولي رقم ٢٨، ”االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة“ بخصوص 

بيع الموجودات أو مشاركتها بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
تتناول هذه التعديالت التناقض بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠ والمعيار المحاسبي الدولي 
الزميلة أو مشروعه المشترك. يتم  رقم ٢٨ عند بيع أو مشاركة الموجودات بين المستثمر وشركته 
من  جزء  إثبات  يتم  بينما  تجاري،  نشاط  على  المعاملة  تنطوي  عندما  الخسارة  أو  الربح  مجمل  إثبات 
الربح أو الخسارة عندما تنطوي المعاملة على موجودات ال تشكل نشاط~ تجاري~، حتى ولو كانت تلك 
المالية  البيانات  على  تأثير جوهري  التعديالت  لهذه  يكون  أن  يتوقع  ال  تابعة.  الموجودات في شركة 

الموحدة.

التاريخ لم يحدد بعد

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

 
أساس القياس

أعدت البيانات المالية الموحدة بموجب مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات والمطلوبات المالية التالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:
أدوات مالية مشتقة  •

موجودات مالية متاحة للبيع  •
استثمارات عقارية  •

العملة الوظيفية وعملة العرض
إن البيانات المالية الموحدة معروضة بدرهم اQمارات العربية المتحدة، وهي عملة العرض للمجموعة والعملة الوظيفية للبنك وشركته التابعة، وتم 

تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف درهم (ألف درهم) باستثناء ما يرد خالف ذلك.

أساس التوحيد
ةتتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبنك وشركته التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (يشار إليهما مع~ باسم «المجموعة»). تم توحيد 

الشركة التابعة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة: 

ا�نشطة الرئيسيةبلد التأسيسالملكية النفعيةالوضع القانونياالسم

شركة الصدارة 
لالستثمار

شركة ذات مسؤولية 
الشارقة، اQمارات          ١٠٠٪محدودة

العربية المتحدة
االستثمارات والخدمات االستشارية 

االستثمارية

التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها عندما تكون معرضة  التابعة هي الشركات المستثمر فيها  الشركات 
لعوائد متغيرة أو تمتلك حقوق~ نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها 

على الشركة المستثمر فيها.

أن  السيطرة، على  المجموعة على حق  الذي تحصل فيه  التاريخ  التأسيس، وهو  أو  تاريخ االستحواذ  اعتبار� من  بالكامل  التابعة  الشركات  يتم توحيد 
يستمر هذا التوحيد حتى تاريخ فقدان السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالمنشأة ا�م باستخدام نفس 
السياسات المحاسبية. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة. 

إن جميع ا�رصدة والمعامالت وا�رباح والخسائر غير المحققة وتوزيعات ا�رباح الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة يتم حذفها بالكامل.

ا�دوات المالية 
ا�داة المالية هي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. جميع الموجودات والمطلوبات في بيان المركز 
المالي الموحد هي أدوات مالية باستثناء الممتلكات والمعدات وا�عمال الرأسمالية قيد التنفيذ والمبالغ المدفوعة مقدم~ ومخصص مكافآت نهاية 

الخدمة للموظفين وحقوق الملكية للمساهمين.

لدى المجموعة خطط فعلية لالمتثال للمعايير الجديدة المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير 
الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق حتى تاريخه على السنة المالية للمجموعة التي بدأت في 1 يناير 2016. 

وتضطلع المجموعة حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات على البيانات المالية الموحدة. 

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير 
الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة ا�ولى على السنة المالية للمجموعة التي بدأت في 1 يناير 2016 وكان يتوقع 

أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية الموحدة للمجموعة.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي بدأت في 1 يناير 2016 (تابع)
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التصنيف
تصنف المجموعة موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي في الفئات التالية:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم تصنيف ا�صل المالي في هذه الفئة إذا تم اقتناؤه أساس~ بغرض بيعه   •
خالل فترة قصيرة ا�جل أو تم تصنيفه من قبل اQدارة على هذا النحو. ُتصنف المشتقات أيضا كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم تكن مصنفة 

كتحوطات.

القروض والسلفيات: تتكون هذه الفئة من موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة وقابلة للتحديد وهي غير مدرجة في سوق   •
نشطة. تنشأ القروض والسلفيات عندما تقدم المجموعة ا�موال مباشرة إلى المقترض مع عدم وجود نية للمتاجرة في الدين.

المتاحة للبيع: االستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة المصنفة كمتاحة للبيع أو غير المصنفة   •
أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  (ج) موجودات  أو  استحقاقها  لحين  بها  ُمحتفظ  استثمارات  (ب)  أو  قروض وسلفيات  (أ)  بمثابة 

الخسارة.

االعتراف والقياس ا�ولي
تقوم المجموعة مبدئي~ بتسجيل القروض والسلفيات والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه. كما يتم مبدئي~ تسجيل كافة الموجودات والمطلوبات المالية 

ا�خرى في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرف~ في ا�حكام التعاقدية الخاصة بهذه ا�دوات.

يتم قياس ا�صل المالي أو االلتزام المالي مبدئي~ بالقيمة العادلة باQضافة إلى تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة لعملية االستحواذ أو اQصدار وذلك 
بالنسبة للبنود التي ليست بالقيمة العادلة من خالل ا�رباح أو الخسائر.

مبادئ قياس التكلفة المطفأة
تتمثل التكلفة المطفأة �ي أصل أو التزام مالي في المبلغ الذي يتم به قياس ا�صل أو االلتزام المالي عند التسجيل المبدئي، ناقص~ المسدد من المبلغ 
ا�صلي، زائد� أو ناقص~ اQطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية �ي فرق بين المبلغ المبدئي المسجل ومبلغ االستحقاق، ناقص~ أي انخفاض 

في القيمة. العالوات والخصومات، بما في ذلك تكاليف المعاملة المبدئية، مدرجة في القيمة الدفترية ل7داة ذات العالقة.

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

ا�دوات المالية (تابع)

القياس الالحق 
وبعد االعتراف المبدئي، فإن ا�دوات المالية التي ستقاس بالقيمة العادلة تدَرج بالقيمة العادلة باستخدام مبادئ قياس القيمة العادلة أدناه.

ُتقاس كافة الموجودات ا�خرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقص~ خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

ا�رباح والخسائر من القياس الالحق 

استثمارات سندات الدين

يتم تسجيل ا�رباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع مباشرة ضمن حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل 
ا{خر، لحين إلغاء تسجيل الموجودات المالية أو انخفاض قيمتها، عندئذ يتم االعتراف با�رباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابق~ ضمن حقوق 

الملكية في بيان الدخل الموحد. 

استثمارات أسهم

االعتراف  إلغاء  ا{خر، حتى يتم  الشامل  الدخل  االعتراف بها في  العادلة الستثمارات ا�سهم يتم  القيمة  التغيرات في  الناتجة عن  ا�رباح والخسائر  إن 
بالموجودات المالية أو تتعرض لالنخفاض في القيمة. وفي هذا الوقت، فإن ا�رباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابق~ في حقوق الملكية يتم 
االعتراف بها في بيان الدخل الموحد. ويستمر تسجيل توزيعات ا�رباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة كإيرادات أخرى عندما يتقرر الحق في 

استالم الدفعات. 

إلغاء التسجيل
ُيـلغى االعتراف بالموجودات المالية عند انقضاء الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من الموجودات أو تحويلها مع قيام المجموعة بتحويل 

كافة مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل. يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

ا�دوات المالية (تابع)

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل أو دفعه نظير تحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ 
التزام  التاريخ. إن القيمة العادلة �ي  الرئيسية أو، في حالة عدم توفر سوق رئيسية، في السوق ا�كثر نفع~ للمجموعة في ذلك  القياس في السوق 

تعكس مخاطر عدم الوفاء بهذا االلتزام.
 

 تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ل7داة، إن أمكن، باستخدام السعر المعلن في السوق النشطة لتلك ا�داة. تعتبر السوق سوق~ نشطة عندما 
تكون المعامالت المتعلقة با�صل أو االلتزام منتظمة ومالئمة من حيث الحجم لتحديد بيانات ا�سعار على أساس مستمر.

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

التقييم المختار كافة العوامل التي يمكن أن يستخدمها المشاركون في تحديد سعر المعاملة.

إن أفضل دليل على القيمة العادلة ل7داة المالية عند االعتراف المبدئي يتمثل عادًة في سعر المعاملة، أي القيمة العادلة للمقابل الممنوح أو المقبوض. 
إذا قررت المجموعة أن القيمة العادلة بتاريخ االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتوفر دليل موضوعي على القيمة العادلة إما من خالل 
سعر معلن في سوق نشطة �صل أو التزام مماثل أو استناد� إلى أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من ا�سواق 
الجديرة بالمالحظة، يتم مبدئي~ قياس ا�داة المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة بتاريخ االعتراف المبدئي وسعر 
التقييم  الذي يكون فيه  التاريخ  ا�داة ولكن ليس بعد  الخسائر على أساس مالئم على مدى عمر  أو  ا�رباح  الفرق الحق~ في  المعاملة. ويتم تسجيل 

مدعوم~ كليًة ببيانات سوقية جديرة بالمالحظة أو بعد تاريخ إغالق المعاملة.
 

 إذا كان ل7صل أو االلتزام الذي تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض أو سعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز طويلة ا�جل بسعر 
العرض بينما يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة ا�جل بسعر الطلب.

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

المتعلقة بالخطر وذلك لكل أداة من ا�دوات المشمولة بالمحفظة.

 تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي يظهر فيها التغيير.

مبالغ مستحقة من البنوك
تدرج المبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية مبدئي~ بالقيمة العادلة وتقاس الحق~ بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، ناقص~ 

مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد.

النقد وما في حكمه
المصرف  لدى  المقيدة  غير  الجارية  والحسابات  الصندوق  النقد من  الموحد من  النقدية  التدفقات  بيان  إليه في  المشار  وما في حكمه  النقد  يتكون 
المركزي والودائع لدى المصرف المركزي التي تبلغ فترات استحقاقها ا�صلية ثالثة أشهر أو أقل والمبالغ المستحقة من (إلى) البنوك عند الطلب أو التي 

تبلغ فترات استحقاقها ا�صلية ثالثة أشهر أو أقل.

ضمانات مالية
تقوم المجموعة خالل سياق العمل االعتيادي بمنح ضمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت. تحتسب الكفاالت المالية مبدئي~ في 
التزام  قياس  يتم  المبدئي،  االعتراف  وعقب  أخرى».  «مطلوبات  بند  المقبوضة ضمن  العالوة  قيمة  إدراج  مع  العادلة  بالقيمة  الموحدة  المالية  البيانات 

المجموعة بموجب كل كفالة بالعالوة المطفأة أو أفضل تقدير للمصاريف المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ينشأ نتيجة للكفالة، أيهما أعلى.

ا�قساط  إدراج  االئتمانية». تم  الخسائر  بند «مخصص  الموحد ضمن  الدخل  بيان  إدراجها في  يتم  المالية  بالضمانات  المتعلقة  االلتزامات  زيادة في  أي 
المقبوضة في بيان الدخل الموحد ضمن «صافي إيرادات الرسوم والعموالت» على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان.

 
مشتقات

تبرم المجموعة عقود ا�دوات المشتقة، بما في ذلك العقود ا{جلة والعقود المستقبلية واتفاقيات المعدالت ا{جلة وعقود المقايضة وعقود الخيارات 
المشتقة  العادلة ل7داة  القيمة  إلى  االعتيادي  العمل  المعاملة في سياق  المال. يشير سعر  الفائدة وأسواق رأس  ا�جنبية ومعدل  العمالت  في صرف 
عند التسجيل المبدئي. والحق~ للتسجيل المبدئي، يتم بيان ا�دوات المالية المشتقة بالقيم العادلة. تدرج المشتقات ذات القيم السوقية الموجبة 
(ا�رباح غير المحققة) ضمن الموجودات ا�خرى، بينما تدرج المشتقات ذات القيم السوقية السالبة (الخسائر غير المحققة) ضمن المطلوبات ا�خرى في 
بيان المركز المالي. التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها للمتاجرة أو مقاصة مراكز المتاجرة ا�خرى مدرجة في اQيرادات (المصاريف) 

التشغيلية ا�خرى في بيان الدخل الموحد.
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ا�دوات المالية (تابع)

مشتقات (تابع)

أهداف  ذلك  في  بما  رسمي،  بشكل  التحوط  (بنود)  وبند  التحوط  (أدوات)  أداة  بين  العالقة  بتوثيق  المجموعة  تقوم  للتحوط،  ا�ولي  التصنيف  عند 
واستراتيجية إدارة المخاطر لتنفيذ التحوط إلى جانب الطريقة التي ستستخدم لتقييم فعالية عالقة التحوط. تقوم المجموعة بإجراء تقييم، عند بداية 
عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون أداة (أدوات) التحوط ذات «فاعلية عالية» في مقاصة التغيرات التي تطرأ على 
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط (أو البنود المتحوطة) خالل الفترة التي يتم فيها تحديد التحوط، وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل 

تحوط تتراوح ما بين ٨٠٪ إلى ١٢٥٪. 

إن التغيرات في القيمة العادلة ل7دوات المالية المشتقة المحددة والمؤهلة كتحوط للقيمة العادلة التي يتضح أنها عالية الفعالية فيما يتعلق بمخاطر 
التحوط يتم إدراجها في اQيرادات / (المصاريف) التشغيلية ا�خرى إضافة إلى التغيرات المقابلة في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المتحوطة 

التي تكون منسوبة للمخاطر المتحوطة.

يتوقف تنفيذ محاسبة التحوط عندما تنتهي أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو االستفادة منها أو أنها لم تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط. عند 
اQيقاف، وفي حالة تحوطات القيمة العادلة ل7دوات لمالية المحملة بالفائدة، يتم إطفاء أي تعديالت للقيمة الدفترية المتعلقة بمخاطر التحوط في بيان 

الدخل الموحد على مدار الفترة المتبقية لالستحقاق. 

بعض معامالت المشتقات وبالرغم من توفيرها لتحوطات اقتصادية فعالة ضمن إدارة موجودات والتزامات المجموعة ومراكز إدارة المخاطر، ال تتأهل 
لمحاسبة التحوط بموجب القواعد المحددة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩، لذلك، يتم احتسابها كمشتقات محتفظ بها للمتاجرة ويتم التقرير 

عن أرباح وخسائر القيمة العادلة ذات العالقة في اQيرادات (المصاريف) التشغيلية ا�خرى.

المالية ا�خرى كمشتقات منفصلة  (العقد ا�ساسي). تعامل المشتقات الضمنية في ا�دوات  التعاقدية ا�خرى  الترتيبات  قد يتم دمج المشتقات في 
عندما ال تكون الخصائص االقتصادية والمخاطر ذات عالقة وثيقة بتلك الخاصة بالعقد ا�ساسي وال يتم تحميل العقد ا�ساسي بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل الموحد. يتم قياس هذه المشتقات الضمنية بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في بيان الدخل الموحد. 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
المالية  الموجودات  أو مجموعة من  المالي  ا�صل  تعّرض  دليل موضوعي على  إذا كان هناك  ما  بتقييم  مالي  بيان مركز  بتاريخ كل  المجموعة  تقوم 
لالنخفاض في القيمة. ال ُيعتبر أن ا�صل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعّرض أو تعّرضت لالنخفاض في القيمة إال في حالة واحدة وهي أن 
يتوفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة لحدٍث واحد أو أكثر يحصل بعد التسجيل ا�ولي ل7صل (تكبد «حدث خسارة») ويكون 
لذلك الحدث (أو ا�حداث) أثٌر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ل7صل المالي أو مجموعة الموجودات المالية بشكٍل يمكن تقديره على نحٍو 

موثوق به.

إن المعايير التي يستخدمها البنك في تحديد مدى توفر الدليل الموضوعي على خسارة االنخفاض في القيمة تشمل ما يلي:

العجز عن سداد دفعات العقد ا�صلية أو الفائدة المستحقة عليها.  •
مواجهة المقترض لصعوبات في التدفقات النقدية.  •

خرق تعهدات أو شروط القروض.  •
المباشرة في إجراءات إشهار اQفالس.  •

تراجع المركز التنافسي للمقترض.  •
التراجع في قيمة الضمانات.   •

انخفاض التصنيف االئتماني إلى ما دون مستوى درجة االستثمار.   •
إهمال/ عدم وجود المقترضين  •

(١) موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
فيما يتعلق بالموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة (كالمبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلفيات والمبالغ المدفوعة مقدم~ للعمالء باQضافة 
انخفاض فردي في قيمة  إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود  بتقييم ما  أوالً  المجموعة  المحتفظ بها لحين االستحقاق)، تقوم  إلى االستثمارات 
قررت  إذا  الفردية.  ا�همية  ذات  غير  المالية  الموجودات  قيمة  في  جماعي  انخفاض  هناك  كان  إذا  ما  وكذلك  الفردية،  ا�همية  ذات  المالية  الموجودات 
المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في قيمة أصل مالي مقّيم بصورة فردية، يتم إدراج ا�صل في مجموعة من الموجودات 
المالية ذات الخصائص المماثلة من حيث مخاطر االئتمان ويتم تقييمها بشكٍل جماعي لتحري االنخفاض في القيمة. إن الموجودات التي يتم تقييمها 
بشكٍل فردي لتحري االنخفاض في القيمة والتي تم أو ال يزال االعتراف بخسارة انخفاض القيمة لها جاري~، ال يتم إدراجها في التقييم الجماعي لالنخفاض 

في القيمة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تابع)

(1) موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة (تابع)

إذا كان هناك دليل موضوعي على تكبد خسارة عن انخفاض القيمة، يتم قياس مبلغ الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية ل7صل والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها). ويتم تخفيض القيمة الدفترية 
ل7صل من خالل استخدام حساب مخصص ويتم تسجيل مبلغ الخسارة في بيان الدخل الموحد. يستمر استحقاق إيرادات الفوائد على القيمة الدفترية 
التي تم تخفيضها وتستحق باستخدام معدل الفائدة المعدل/ المعاد جدولته. ُتحذف القروض مع المخصص المتعلق بها عندما ال يتوفر أي احتمال 
واقعي باستردادها في المستقبل، وتكون جميع الضمانات قد تم تحقيقها أو تحويلها إلى المجموعة. وفي حال ارتفعت أو انخفضت خسارة انخفاض 
القيمة المقدرة في أي سنة الحقة بسبب حدث يقع بعد حدوث انخفاض القيمة، تتم زيادة خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابقا أو تخفيضها عن طريق 

تعديل حساب المخصص. وإذا تم استرداد أي مبالغ مشطوبة في وقت الحق، يتم تسجيل المبالغ المستردة في «مخصص الخسائر االئتمانية».

القرض محمال  كان  وإذا  المالي.  ل7صل  الفعلي  ا�صلي  الفائدة  أساس معدل  المقدرة على  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  يتم خصم 
بمعدل فائدة متغير، يكون معدل الخصم المستخدم في قياس خسارة االنخفاض في القيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي. إن احتساب القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية المرهونة يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن إغالق الرهن ناقص~ تكاليف 

الحصول عليه وبيعه، سواء كان أو لم يكن من المرّجح إغالق الرهن.

و�غراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات المالية على أساس نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمجموعة الذي يتضمن 
خصائص مخاطر االئتمان مثل نوع ا�صل والقطاع والموقع الجغرافي ونوع الضمان وحالة التأخر عن السداد والعوامل ا�خرى ذات الصلة.

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي يتم تقييمها بصورة جماعية لتحري االنخفاض في قيمتها على أساس 
أساس  التاريخية على  الخسارة  تجربة  تعديل  يتم  للمجموعة.  االئتمان  لمخاطر  المماثلة  الخصائص  ذات  للموجودات  بالنسبة  التاريخية  الخسارة  تجربة 
الفترة  في  الظروف  آثار  Qزالة  وأيض~  التاريخية،  الخسارة  تجربة  أساسها  على  بنيت  التي  الحالية  الظروف  آثار  لبيان  بالمالحظة  الجديرة  الحالية  البيانات 
التاريخية التي ال وجود لها في الوقت الراهن. إن تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية تتوافق مباشرة مع التغيرات في البيانات ذات 
الصلة الجديرة بالمالحظة من سنة �خرى (مثل التغيرات في معدالت البطالة أو أسعار العقارات أو أسعار السلع وحالة السداد أو أي عوامل أخرى تدل على 
تكبد خسائر في المجموعة وحجم تلك الخسائر). ويتم بانتظام مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، 

وذلك للحد من أي فروق بين تقديرات الخسائر وتجربة الخسارة الفعلية.

(٢) استثمارات مالية متاحة للبيع 
أو  االستثمار  تعّرض  دليل موضوعي على  إذا كان هناك  ما  بتقييم  تقرير  تاريخ كل  المجموعة في  تقوم  للبيع،  المتاحة  المالية  لالستثمارات  بالنسبة 

مجموعة االستثمارات لالنخفاض في القيمة.

في حالة استثمارات حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، قد يتضمن الدليل الموضوعي انخفاضا كبيرا أو مستمرا في القيمة العادلة لالستثمار لما 
دون تكلفته. يتم تقييم االنخفاض «الكبير» على أساس التكلفة ا�صلية لالستثمار، بينما يتم تقييم االنخفاض «المستمر» على أساس الفترة التي كانت 
فيها القيمة العادلة أقل من التكلفة ا�صلية. وعندما يتوفر دليل على حدوث انخفاض القيمة، فإن الخسارة المتراكمة - التي تقاس على أساس الفرق 
بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي خسارة انخفاض في قيمة االستثمار المعترف بها سابقا في بيان الدخل الموحد - يتم حذفها من 
الدخل الشامل ا{خر وتسجيلها في بيان الدخل الموحد. وال يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة استثمارات حقوق الملكية من خالل بيان الدخل 

الموحد. وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد انخفاض القيمة في الدخل الشامل ا{خر مباشرة.

أما في حالة أدوات الدين المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، يستند تقييم انخفاض القيمة على نفس المعايير المطبقة للموجودات المالية المدرجة 
بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل النخفاض القيمة يمثل الخسائر المتراكمة التي يتم قياسها بوصفها الفرق بين التكلفة المطفأة 

والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي انخفاض في قيمة االستثمار المعترف بها سابقا في بيان الدخل الموحد.

النقدية  التدفقات  المستخدم لخصم  الفائدة  بتطبيق معدل  تخفيضها  تم  التي  ل7صل  الدفترية  القيمة  بناًء على  الفائدة  إيرادات  استحقاق  يستمر 
المستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة. يتم تسجيل إيرادات الفائدة كجزء من إيرادات التمويل. وإذا زادت في سنة الحقة القيمة العادلة 
لسندات الدين، وكان باQمكان ربط هذه الزيادة موضوعي~ بحدث يقع بعد أن تم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة ضمن بيان الدخل الموحد، فإنه 

يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد.
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القروض المعاد جدولتها 
حيثما أمكن، تسعى المجموعة Qعادة هيكلة القروض بدالً من استحواذ الضمان. وقد يتضمن ذلك تمديد ترتيبات السداد واالتفاق على شروط جديدة 
للقرض. ما أن تتم إعادة التفاوض على الشروط، ال يعتبر القرض متأخر السداد. تقوم اQدارة بإعادة جدولة القروض بشكل مستمر لضمان الوفاء بكافة 
المعايير وأن السداد المستقبلي مرجح الحصول. تستمر القروض في الخضوع لتقييم فردي وجماعي لالنخفاض في القيمة المحسوب باستخدام معدل 

الفائدة الفعلي ا�صلي للقرض.

حذف 
تقوم المجموعة بشطب قرض ما أو أصل مالي آخر (وما يتعلق به من مخصصات خسائر انخفاض القيمة) عندما تحدد وحدة االئتمان في المجموعة أن 
القروض أو الموجودات المالية ا�خرى غير قابلة للتحصيل بشكل جزئي أو كلي. يتم تحديد ذلك بعد ا�خذ باالعتبار معلومات منها التدهور الكبير في 
المركز المالي للمقترض أو المصدر ما يؤدي إلى عدم قدرته على دفع التزاماته كاملة، أو عدم كفاية عوائد الضمانات لسداد جميع االلتزامات. يتم شطب 

الموجودات مقابل المخصصات وصوالً إلى المبلغ الذي يعتبر غير قابًال للتحصيل.

الحسابات  القضائية على  الدعاوى  بما في ذلك  المبلغ  بالمطالبة وقد تستمر في جهودها السترداد  القانوني  بكامل حقها  تحتفظ  المجموعة  أن  إال 
المشطوبة. 

الموجودات المستحوذ عليها مقابل تسوية الديون
في حاالت معينة، تقوم المجموعة بإغالق المعامالت من خالل االستحواذ على الموجودات مقابل تسوية الديون. يتم تسجيل الموجودات المستحوذ 
ويتم  المقايضة.  تاريخ  في  أقل،  أيهما  القيمة)،  انخفاض  خسائر  من  (صافية  للقرض  الدفترية  بالقيمة  أو  البيع  تكاليف  ناقص~  العادلة  بقيمها  عليها 
تسجيل هذه الموجودات في «الموجودات ا�خرى». تنص سياسة المجموعة على استبعاد الموجودات المعاد تملكها بطريقة منظمة. وتستخدم عائدات 

االستبعاد في خفض أو سداد المطالبات القائمة. وعموما ال تشغل المجموعة العقارات المعاد تملكها بغرض االستخدام التجاري.

تسجيل ا|يرادات
بالنسبة لجميع ا�دوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وا�دوات المالية للدين المصنفة كمتاحة للبيع، يتم تسجيل إيرادات أو مصاريف الفوائد على 
أساس معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدار العمر المتوقع ل7داة المالية 
التعاقدية  الشروط  االعتبار جميع  الحساب في  يأخذ هذا  المالية.  المطلوبات  أو  للموجودات  الدفترية  القيمة  إلى صافي  االقتضاء،  أقصر، عند  فترة  أو 
ل7داة المالية ويشمل أي رسوم أو تكاليف إضافية تنسب مباشرة إلى ا�داة وتشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باستثناء خسائر االئتمان 
المستقبلية. يتم تعديل القيمة الدفترية ل7صل أو االلتزام المالي عندما تقوم المجموعة بتعديل تقديراتها للمدفوعات أو المقبوضات. وُتحتسب القيمة 

الدفترية المعدلة على أساس معدل الفائدة الفعلي ا�صلي وُيدرج التغير في القيمة الدفترية ضمن إيرادات أو مصاريف الفوائد.

ُتستحق الرسوم المكتسبة من الخدمات المقدمة على مدى أي فترة زمنية خالل تلك الفترة. تتضمن هذه الرسوم إيرادات العموالت والحفظ ورسوم 
الخدمات االستشارية اQدارية ا�خرى. 

يتم إدراج مصاريف وإيرادات الرسوم ا�خرى عند اكتسابها أو تكبدها. تحتسب اQيرادات من توزيعات ا�رباح عندما يتقرر الحق في قبض الدفعات.

استثمارات عقارية
للعقار  المستبدل  الجزء  تكلفة  الدفترية  القيمة  وتتضمن  المعاملة.  تكاليف  ذلك  في  بما  التكلفة،  بسعر  مبدئي~  العقارية  االستثمارات  قياس  يتم 
لالعتراف  والحق~  االستثماري.  للعقار  اليومية  الصيانة  تكاليف  وتستثني  االعتراف  بمعايير  الوفاء  تم  إن  التكلفة  تكبد  وقت  في  الموجود  االستثماري 
المبدئي تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق كما في تاريخ التقرير. تدرج ا�رباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في 
القيم العادلة لالستثمارات العقارية في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها. يتم تقييم القيم العادلة، سنوي~ على ا�قل، من قبل مقّيم 

مستقل خارجي معترف به بتطبيق نموذج التقييم الموصي به من قبل مجلس معايير التقييم الدولية. 

يلغى تسجيل االستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند سحب االستثمار العقاري نهائي~ من االستخدام بحيث يكون من غير المتوقع تحقيق فوائد 
اقتصادية مستقبلية من استبعادها. ويدرج الفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية ل7صل في بيان الدخل الموحد على مدى فترة إلغاء 

التسجيل.
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ممتلكات ومعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة باستثناء تكاليف الصيانة اليومية ناقص~ االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم استهالك أرض التملك 

الحر حيث تعد ذات عمر غير محدد. 
 

 ُيحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار ا�عمار اQنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات وذلك على النحو التالي:

أكثر من ٢٥ سنةمباٍن  

أكثر من ٥ سنواتمركبات 

أكثر من ٣ إلى ٨ سنواتأثاث وتجهيزات ومعدات

أكثر من ١٢ سنةتحسينات على عقار مستأجر

يعاد تقييم طرق حساب االستهالك وا�عمار االنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير مع تعديلها عند الضرورة.

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

إلى القيمة الممكن استردادها، وهي القيمة العادلة ناقص~ تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. 

ُيلغى االعتراف ببنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. 
يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف با�صل (المحتسبة على أساس الفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة الدفترية ل7صل) ضمن 

«اQيرادات التشغيلية ا�خرى» في بيان الدخل الموحد في السنة الي يتم فيها إلغاء االعتراف با�صل.

مخصصات
ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام حالي (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدٍث سابق ويكون من الُمرّجح ومن الممكن قياس 

تكاليف تسوية االلتزام بشكٍل موثوق به. يتم عرض المصاريف المرتبطة بأي مخصص في بيان الدخل الموحد بعد تنزيل أي تعويضات.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
الدولي رقم 19، لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين وفق~ �حكام قانون  المحاسبي  المعيار  يتم كذلك رصد مخصص، وفق~ �حكام 
”مخصص  بند  تحت  الناشئ  المخصص  اQفصاح عن  مع  المالي  المركز  تاريخ  فترات خدمتهم حتى  المتحدة عن  العربية  اQمارات  بدولة  العمل 
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين“ في بيان المركز المالي. تدفع المجموعة مساهماتها المتعلقة بالموطنين اQماراتيين بموجب قانون معاشات 

التقاعد والتأمينات االجتماعية لدولة اQمارات العربية المتحدة وال يوجد أي التزام إضافي.

العمالت ا�جنبية
يتم إدراج المعامالت بالعملة ا�جنبية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ تقييم المعامالت. كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت 
ا�جنبية إلى الدرهم اQماراتي بمتوسط سعر الصرف السائد بتاريخ الميزانية العمومية. ويتم االعتراف با�رباح والخسائر الناتجة في بيان الدخل 

الموحد.

تقارير القطاعات
تقارير قطاعات المجموعة مبنية على القطاعات التشغيلية التالية: الخدمات المصرفية ل7فراد والخدمات المصرفية للشركات وأخرى.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود 
مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي ا�مر فحص انخفاض القيمة سنويا، تقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد ل7صل. وتتمثل قيمة ا�صل 
القابلة لالسترداد في القيمة العادلة ل7صل أو وحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى. عندما تزيد القيمة 
الدفترية ل7صل أو الوحدة المولدة للنقد على قيمتها القابلة لالسترداد، يكون ا�صل قد تعرض النخفاض في قيمته ويتم تخفيض قيمته إلى 

القيمة القابلة لالسترداد.

و�غراض تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم تعكس 
تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المصاحبة ل7صل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، ُتستخدم طريقة 

تقييم مناسبة.  ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تابع)

أو  لم تعد موجودة  المسجلة سابقا  القيمة  انخفاض  أن خسائر  أي دليل على  إذا كان هناك  ما  لتحديد  تقرير  تاريخ كل  تقييم في  إجراء  يتم 
يتم عكس خسارة  وال  النقد.  توليد  وحدة  أو  ل7صل  لالسترداد  القابلة  القيمة  المجموعة  تقدر  الدليل،  مثل هذا  وجد  فإذا  قيمتها.  انخفضت 
انخفاض القيمة المسجلة سابقا إال إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تسجيل آخر خسارة 
انخفاض في القيمة. ويكون العكس محدودا بحيث ال تزيد القيمة الدفترية ل7صل على القيمة القابلة لالسترداد، أو على القيمة الدفترية التي 
ل هذا العكس  كان يمكن تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم تدَرج أي خسارة انخفاض في قيمة ا�صل خالل السنوات السابقة. ويسجَّ

في بيان الدخل الموحد. 

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

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

موجودات برسم ا�مانة
إن الموجودات المحتفظ بها برسم ا�مانة أو بصفة ائتمانية ال يتم التعامل معها على أنها موجودات خاصة بالمجموعة، وبالتالي لم تدرج ضمن 

هذه البيانات المالية الموحدة.
 

المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي فقط في حالة توفر حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة 
الوقت.  المطلوبات في نفس  الموجودات وتسوية  بيع  أو  الصافي  أساس  للتسوية على  المجموعة  لدى  نية  المحتسبة ويكون هناك  المبالغ 

وعموما ال ينطبق ذلك على اتفاقيات التسوية الرئيسية حيث تدرج الموجودات والمطلوبات بقيمتها اQجمالية في بيان المركز المالي.

توزيعات أرباح ا�سهم العادية
يتم إدراج توزيعات ا�رباح عن ا�سهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل المساهمين في البنك. تخصم 
توزيعات ا�رباح المرحلية من حقوق الملكية عند اQعالن عنها وعندما ال تعود خاضعة لتقدير البنك. يتم اQفصاح عن توزيعات ا�رباح للسنة التي 

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

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

تعاقدي مقابل بالتعويض من العميل ويتم تسجيله ضمن الموجودات المالية.

منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية
باQضافة إلى المنتجات المصرفية التقليدية، تقدم المجموعة لعمالئها منتجات مصرفية معينة ال تحمل فائدة وتتم الموافقة عليها من قبل 

هيئة الرقابة الشرعية.

الدولية  والمعايير  ا�ساسية  ا�دوات  لمتطلبات مضمون  أدناه واQفصاح عنها وعرضها وفق~  المبينة  المتنوعة  اQسالمية  ا�دوات  احتساب  يتم 
للتقارير المالية/ المعايير المحاسبية الدولية/ تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية.

المرابحة:
إن الذمم المدينة للمرابحة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة غير مدرجة في سوٍق نشطة. المرابحة هي معاملة بيع يقوم فيها 
البائع (المجموعة) بتحديد التكلفة الفعلية ل7صل المنوي بيعه بوضوح للعميل وتبيعه للعميل على أساس التكلفة مضاف~ إليها هامش الربح 

(الربح). وهي في الواقع بيع ا�صل مقابل الربح وتتم عادة على أساس سداد مؤجل.

ُتحتسب اQيرادات من تمويل المرابحة على أساس متناسب زمني~ خالل مدة عقد المرابحة، باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.
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منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية (تابع)

اQجارة:
تتضمن اQجارة عقد� تقوم بموجبه المجموعة بشراء ومن ثم تأجير بند لعميل مقابل إيجار محدد على مدار فترة محددة. يتم تحديد مدة اQيجار، 

باQضافة إلى أساس اQيجار، واالتفاق عليهما مسبق~. تستحوذ المجموعة على الملكية النفعية للعقار لتأجير حق االنتفاع للعميل.

ُتـحتسب اQيرادات من تمويل اQجارة على أساٍس متناسب زمني~ على مدى فترة اQيجار، باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

القرض:
القرض هو تحويل لملكية ثروة ملموسة (مال) من عميل إلى المجموعة ويلزم المجموعة بإعادة ثروة مساوية (مال) للعميل عند الطلب أو وفق 
الشروط المتفق عليها مما يعني أن أصل القرض مستحق الدفع عند الطلب. يستند الحساب الجاري اQسالمي المقدم للعمالء على مفهوم 

القرض وهو مبلغ خاٍل من الربح مستلم من العميل للمجموعة ال يستحق عليه أي ربح أو أي نوع آخر من العوائد.

الوكالة:
تتضمن الوكالة اتفاقية مبنية على مفهوم الوكالة باالستثمار تصبح بموجبها المجموعة وكيل االستثمار (الوكيل) لعميلها (الموكل) لوديعة 
من أمواله في حساب استثمار الوكالة ليتم استثمارها في أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة اQسالمية. يتم استخدام ا�موال لتوليد 
الربح للعميل من خالل االستثمار في تسهيالت تمويل إسالمي لعمالء المجموعة ا{خرين أو االستثمار في أدوات استثمارية أخرى متوافقة مع 

أحكام الشريعة اQسالمية.

تتجاوز  عندما  ثابتة.  وكالة  رسوم  على شكل  اQيرادات  المجموعة  وتدرج  للعمالء  والتمويل  االستثمار  أنشطة  من  المتولدة  اQيرادات  دفع  يتم 
اQيرادات المتولدة معدل الربح المتوقع، تدرج المجموعة اQيرادات على شكل أتعاب أداء. 

أحكام وتقديرات ا|دارة الهامة   ٤

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفق~ للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اQدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واQيرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ا�ساسية باستمرار. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل 
التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.

إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الهامة للتقديرات وعدم التأكد وا�حكام الهامة المستخدمة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها 
التأثير الجوهري ا�كبر على المبالغ المسجلة ضمن البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه:

خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
تقوم المجموعة بمراجعة كل بند من القروض والسلفيات الهامة في تاريخ كل بيان مركز مالي لتقييم ما إذا كان ينبغي تسجيل مخصص 
لخسارة انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد. وعلى وجه الخصوص، يقتضي ا�مر من اQدارة إبداء رأيها في تقدير حجم وتوقيت التدفقات 
النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة. تبنى هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول احتمالية العجز عن السداد 
والخسائر المحتملة في حال العجز عن السداد وقيمة الضمان ا�ساسي وتكاليف التحقيق. تستند هذه التقديرات على افتراضات حول عدد من 

العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مستقبلية في المخصص.

إن القروض والسلفيات التي تم تقييمها بشكل إفرادي ولم يثبت تعرضها لالنخفاض في القيمة، إضافة إلى جميع البنود غير الهامة بشكل 
فردي من القروض والسلفيات، يتم بعد ذلك تقييمها بشكٍل جماعي في مجموعات من الموجودات ذات الخصائص المتماثلة من حيث المخاطر، 
لتحديد ما إذا كان ينبغي رصد مخصص �حداث الخسائر المتكبدة التي يتوفر عنها دليل موضوعي ولكن آثارها ال تزال غير واضحة. إن التقييم 
الجماعي يأخذ بعين االعتبار بيانات محفظة القروض (مثل جودة االئتمان ومستويات المتأخرات واستخدام االئتمان ونسبة القرض مقابل الضمان، 
المجموعات  وأداء  المحلية  والمخاطر  العقارات  البطالة ومؤشرات أسعار  (بما في ذلك مستويات  االقتصادية  والبيانات  المخاطر  إلخ)، وتركيزات 

الفردية المختلفة، إلخ).
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انخفاض قيمة استثمارات 
تعامل المجموعة استثماراتها في ا�سهم والديون كمنخفضة القيمة عند وجود انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة لما دون تكلفتها 
أو وجود دليل موضوعي على انخفاض في القيمة نتيجة لحدث واحد أو أكثر يحصل بعد التسجيل المبدئي ل7صل (”حدث خسارة“) ويكون لذلك 
الحدث (أو تلك ا�حداث) أثٌر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يمكن تقديره على نحو موثوق به. إن تحديد ما إذا كان هذا االنخفاض 
يعد ”كبير�“ أو ”متواصًال“ يتطلب تقدير� هام~. تقّيم المجموعة عدد� من العوامل، بما في ذلك مقدار االنخفاض وطول فترته والتقلب المعتاد 
في أسعار ا�سهم لحقوق الملكية المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم ل7سهم غير المدرجة وسندات الدين. تستند هذه 

التقديرات على افتراضات حول عدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مستقبلية في المخصص.

االستمرارية 
قامت المجموعة بتقييم قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة وترى أنها تملك الموارد لالستمرار في العمل في المستقبل المنظور لمدة ال تقل 
عن 12 شهر� من تاريخ الميزانية العمومية. باQضافة إلى ذلك، لم تصل إلى علم اQدارة وجود أي حالة جوهرية من عدم اليقين قد تلقي بشكوك 

كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، يستمر إعداد البيانات المالية استناد� إلى مبدأ االستمرارية.

نقد وأرصدة لدى مصرف ا|مارات العربية المتحدة المركزي  ٥

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

١٠٧٫٦١٦١٣٨٫٧١٩نقد في الصندوق

أرصدة لدى مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي:

٦٩٠٫٣٤٥١٫١١٥٫٣٠١حسابات مقاصة

١٫٢٠٠٫٠٠٠٨٠٠٫٠٠٠شهادات إيداع

٧٦٨٫٥٦٧١٫٠٢١٫٣٣٢متطلبات االحتياطي

٢٫٧٦٦٫٥٢٨٣٫٠٧٥٫٣٥٢

ا�مريكي غير متوفرة لالستخدام في  والدوالر  اQماراتي  بالدرهم  المركزي  المتحدة  العربية  اQمارات  المحتفظ بها لدى مصرف  االحتياطي  إن متطلبات 
عمليات المجموعة اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة المصرف المركزي. ومع ذلك، فإن المصرف المركزي، في تعميمه رقم ٢٠٠٨/٤٣١٠ الصادر بتاريخ 
٢٤ سبتمبر ٢٠٠٨، قد سمح مؤقت~ للبنوك بسحب أكثر من المحدد لهم في حساباتهم الجارية (أ) لغاية مبلغ االحتياطيات بفائدة تزيد بنسبة ٣٪ على 
السعر السائد Qعادة الشراء لدى المصرف المركزي، و(ب) بما يزيد على االحتياطيات بفائدة تزيد بنسبة ٥٪ عن السعر السائد Qعادة الشراء لدى المصرف 

المركزي. ويتغير مستوى االحتياطي المطلوب في كل شهر وفق~ لتوجيهات مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي.

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  ٦

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

١٧٤٫٤٢٢١٧٧٫٦٨٧ودائع تحت الطلب

١٩٠٫٦٥٤٦٨٦٫٦٩٩ودائع �جل

٣٦٥٫٠٧٦٨٦٤٫٣٨٦

المبالغ المستحقة من البنوك ا�خرى تشمل مبلغ~ وقدره ٢٠٨٫٢٧٩٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٥٥٤٫٠٩١٫٠٠٠ درهم) مودع لدى بنوك أجنبية خارج دولة اQمارات العربية 
المتحدة. ويتم االحتفاظ بمبلغ ٢٤٫٠٦٨٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٦٤٫٩١٠٫٠٠٠ درهم) كهامش للمعامالت المشتقة لدى بنوك أخرى.
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قروض وسلفيات  ٧

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

فيما يلي تصنيف محفظة القروض والسلفيات:

(أ) بحسب النوع:

١٫٣٦٩٫١٦٦١٫٥٤٨٫٢٠٨سحوبات على المكشوف
١١٫١٥٥٫٦٨٠١٢٫٢٨٦٫١٢٥قروض (متوسطة وقصيرة ا�جل)@

١٫٣٤٠٫٧١٦١٫٦٤٠٫٢٢٥قروض مقابل إيصاالت أمانة

٣٠٤٫١٥٣٧٦٣٫٧٣٤كمبياالت مخصومة

٧٨٫٧٠٧٩٥٫٦٨١سلفيات نقدية أخرى

٨٦٫١٣٢١٥٦٫٦٨٣فواتير مسحوبة بموجب اعتمادات مستندية

١٤٫٣٣٤٫٥٥٤١٦٫٤٩٠٫٦٥٦القيمة اQجمالية للقروض والسلفيات

(٨١٩٫٠٢٥)(٩٨٨٫٩٩٢)ناقصا: مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

١٣٫٣٤٥٫٥٦٢١٥٫٦٧١٫٦٣١صافي القروض والسلفيات

@ تتضمن قروض ا�فراد بقيمة ٣٫٦٥٨٫١٤٤٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٤٫٨١٤٫٥٧٧٫٠٠٠ درهم)

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

(ب) حسب القطاع االقتصادي:

٦٠٠٫٨٦٨٦٩٣٫٤٣١الحكومة والقطاع العام

٢٫٤٠٢٫٢٠٢٢٫٨٨٧٫٢٩٧التجارة

٥٫٦٤٦٫٢٠١٦٫٦٨٢٫٢٧٢قروض شخصية (أفراد وشركات)

١٫٨٢٢٫٢٩٢٢٫١٩٤٫٧٢٣التصنيع

٧٧١٫٦٠٢٧٨٣٫٦٤١اQنشاءات

١٫٤٥١٫١٦٣١٫٤٧١٫٤٣٤الخدمات

١٫٢٢٤٫٧٩٨١٫٢٩٣٫٦٩٢المؤسسات المالية

٣٩٦٫١٠٣٤٨١٫٨٩٥النقل واالتصاالت

١٩٫٣٢٥٢٫٢٧١أخرى

١٤٫٣٣٤٫٥٥٤١٦٫٤٩٠٫٦٥٦القيمة اQجمالية للقروض والسلفيات

القروض والسلفيات مدرجة بالصافي من مخصص االنخفاض في القيمة. 
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٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

١٫٠٢٩٫٥٦١٩٠٢٫٦٤٩صافي مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

(١٤٫٨٥٨)(١٨٫١٢٧)مسترد من حذف ديون معدومة

١٫٠١١٫٤٣٤٨٨٧٫٧٩١مخصص خسائر االئتمان

قروض وسلفيات (تابع)  ٧

تدرج القروض والسلفيات صافية من مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات. وفيما يلي الحركة في المخصص:

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٨١٩٫٠٢٥٥٢٥٫٥٣١الرصيد في ١ يناير 

١٫٢٠٥٫٢٩٥٩٣٤٫٨٦١المخصص خالل السنة

(٣٢٫٢١٢)(١٧٥٫٧٣٤)المحّرر خالل السنة

١٫٠٢٩٫٥٦١٩٠٢٫٦٤٩

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

٩٨٨٫٩٩٢٨١٩٫٠٢٥الرصيد في ٣١ ديسمبر 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، بلغ إجمالي القروض التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة قبل اقتطاع أي مخصص النخفاض القيمة تم تقييمه على أساس فردي 
مبلغا وقدره ٨٢٥٫٣٠٢٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٦٦١٫١٥٠٫٠٠٠ درهم).

فيما يلي مخصص خسائر االئتمان المعترف بها في بيان الدخل الموحد:

فيما يلي التحليل القطاعي للقروض والسلفيات والمخصصات ذات العالقة التي انخفضت قيمتها:

٢٠١٦٢٠١٥

مخصص محدد إجمالي التعرضمخصص محددإجمالي التعرض

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
بحسب القطاع االقتصادي

٢٥٦٫٥٧٢١٨٦٫٦٣٥٢١١٫٦٧٥١٧٧٫٣٠٧التجارة
١١٧٫٨٦٠٥٥٫٥٢٤٢٠٨٫٦٩٢٧١٫٨٠٣قروض شخصية (أفراد وشركات)

٦٦٫٤٩٩٤٢٫٢٣٠٦١٫٨٦٥٤١٫٧٤٠التصنيع
٢٣٫٦١٣٢٣٫١٦٥٨٥٫٣٣٨٨٤٫٦٠٩اQنشاءات
٣٤٣٫٨٥٠٢٦٤٫٥٢٩٩١٫٣٦٧٤٦٫٣٦٠الخدمات

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

١٤٫٩٢٥٣٫٦٢٧٧٦٢أخرى
٨٢٥٫٣٠٢٥٧٧٫٥٩٠٦٦١٫١٥٠٤٢٢٫٣٩١المجموع

  
 ٣١ في  كما  فردي  بشكل  والشركات  ا�فراد  من  للعمالء  بالقروض  المتعلق  المجموعة  به  تحتفظ  الذي  للضمان  العادلة  القيمة  انخفاض  تحديد  يتم 
ديسمبر ٢٠١٦ بقيمة ٢٥٥٫٣٥٣٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ١٦٦٫٩٥٦٫٠٠٠ درهم). يتكون الضمان من النقد وا�وراق المالية والرسوم ا�ولى والمتغيرة على الممتلكات 
العقارية والمركبات والمصنع وا{الت والمخزون والذمم المدينة التجارية والضمانات من الشركات ا�م للقروض لشركاتها التابعة أو شركات المجموعة 

ا�خرى. خالل السنة، لم تسترد المجموعة أي مبالغ كبيرة للضمانات.
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استثمارات  ٨

٢٠١٦٢٠١٥

--------------------------------------------------------------------

المجموعغير مدرجةمدرجةالمجموعغير مدرجةمدرجة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الدين:

محتفظ بها للمتاجرة

---١٨٫٥٧٢-١٨٫٥٧٢محلية

---٢٠١٫٠٩٥-٢٠١٫٠٩٥خارجية 

متاحة للبيع

٢٫٢٥٣٫٨٠٦-٢٫٥٥٣٫٤٠٩٢٫٢٥٣٫٨٠٦-٢٫٥٥٣٫٤٠٩محلية

٢٩٥٫٨٥٤-٥٣١٫٥٢٠٢٩٥٫٨٥٤-٥٣١٫٥٢٠خارجية 

٢٫٥٤٩٫٦٦٠-٣٫٣٠٤٫٥٩٦٢٫٥٤٩٫٦٦٠-٣٫٣٠٤٫٥٩٦مجموع سندات الدين

حقوق الملكية:

متاحة للبيع

٩٫٠٨١٧٦٩٫١٥٧٩٫٦١٤٧٦٩٫٦٩٠خارجية

٩٫٠٨١٧٦٩٫١٥٧٩٫٦١٤٧٦٩٫٦٩٠مجموع حقوق الملكية

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

تتضمن المبالغ الواردة أعاله أوراقا مالية استثمارية بقيمة ٥٥٤٫٩٦٨٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٧٧٤٫٤٢٠٫٠٠٠ درهم) محتفظ بها بموجب اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع 
المقرضين. 

لم تقم المجموعة بشراء أي أسهم شركات أو االستثمار فيها في ٢٠١٦ (٢٠١٥: ال شيء درهم).

استثمارات عقارية  ٩

يمثل االستثمار العقاري مبنى في دولة اQمارات العربية المتحدة تم استحواذه من خالل إغالق قرض. خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، لم تستحوذ 
المجموعة على أي استثمارات عقارية جديدة (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: ال شيء درهم). خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، استبعدت المجموعة ما تبقى من 
االستثمارات العقارية بقيمة ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: عقارين بقيمة إجمالية قدرها ١٤٫٧٩٤٫٠٠٠ درهم) مما نتج عنه صافي خسارة قدرها ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم (٣١ 

ديسمبر ٢٠١٥: ربح بقيمة ١٫٠٨٩٫٠٠٠ درهم) وقد أدرج في بيان الدخل الموحد.

أثناء عملية تقييم االستثمار العقاري، كان هناك خطأ في تقييم االستثمار العقاري المدرج في البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، 
وتم تصويب هذا الخطأ في الفترة الحالية. انظر اQيضاح رقم ٣١ للمزيد من التفاصيل.
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ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ  ١٠

أرض  ومبان
 بنظام التملك الحر

مركبات وتحسينات 
على عقار مستأجر

وأثاث وتجهيزات 
ومعدات

أعمال رأسمالية
المجموعقيد التنفيذ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة:

٤٣٦٫٠٣٠٢٤١٫٥٨٨٤٤٫٥٩٤٧٢٢٫٢١٢في ١ يناير ٢٠١٦

٧٫٩٣٦٣٤٫٥٩٩٤٢٫٥٣٥-إضافات

-(٣١٫٨٨٢)٣١٫٨٨٢-تحويالت

(١٦٫٣٠٠)-(١٦٫٣٠٠)-حذوفات

(٨٦٥)-(٨٦٥)-استبعادات

٤٣٦٫٠٣٠٢٦٤٫٢٤١٤٧٫٣١١٧٤٧٫٥٨٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

االستهالك:

١٣٤٫٤٩٤-٩٫١١٩١٢٥٫٣٧٥في ١ يناير ٢٠١٦

٣٤٫٣٥٠-٣٫٨٩١٣٠٫٤٥٩المحّملة للسنة

----تحويل

(٤٫٧٢٢)-(٤٫٧٢٢)-حذوفات

(٨٦٥)-(٨٦٥)-استبعادات

١٦٣٫٢٥٧-١٣٫٠١٠١٥٠٫٢٤٧في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

صافي القيمة الدفترية:

٤٢٣٫٠٢٠١١٣٫٩٩٤٤٧٫٣١١٥٨٤٫٣٢٥في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
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ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ (تابع)  ١٠

أرض  ومبان
 بنظام التملك الحر

مركبات وتحسينات 
على عقار مستأجر

وأثاث وتجهيزات 
ومعدات

أعمال رأسمالية
المجموعقيد التنفيذ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة:

٢٨١٫٨٢٦٢١٧٫٠٤٦١٤٫٤٤٣٥١٣٫٣١٥في ١ يناير ٢٠١٥

١٥٤٫٢٠٤١٧٫٧٥٦٣٩٫٢٦٤٢١١٫٢٢٤إضافات

-(٩٫١١٣)٩٫١١٣-تحويالت

(٢٫٣٢٧)-(٢٫٣٢٧)-استبعادات

٤٣٦٫٠٣٠٢٤١٫٥٨٨٤٤٫٥٩٤٧٢٢٫٢١٢في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

االستهالك:

١٠٤٫٢٠٠-٥٫٢٥٣٩٨٫٩٤٧في ١ يناير ٢٠١٥

٣١٫٤٦٥-٣٫٨٦٦٢٧٫٥٩٩المحّملة للسنة

----تحويل

(١٫١٧١)-(١٫١٧١)-استبعادات

١٣٤٫٤٩٤-٩٫١١٩١٢٥٫٣٧٥في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

صافي القيمة الدفترية:

٤٢٦٫٩١١١١٦٫٢١٣٤٤٫٥٩٤٥٨٧٫٧١٨في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

 
بلغت تكلفة ا�رض بنظام التملك الحر أعاله ٣٣٨٫٣٦٨٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٣٣٨٫٣٦٨٫٠٠٠ درهم).

المستأجر  العقار  المتكبدة فيما يتعلق بشراء تحسينات على  بالمصروفات  المتعلقة  التنفيذ  الرأسمالية قيد  ا�عمال  إلى  اQضافات  خالل ٢٠١٦، بلغت 
وأثاث وتجهيزات ومعدات ٣٤٫٥٩٩٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٣٩٫٢٦٤٫٠٠٠ درهم). عند إكمال المشاريع المرتبطة، تم تحويل ٣١٫٨٨٢٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٩٫١١٣٫٠٠٠ درهم) إلى  

”مركبات، وتحسينات على عقار مستأجر، وأثاث وتجهيزات، ومعدات“. 

خالل ٢٠١٦، قامت المجموعة بمراجعة شبكة فروعها وشطب أثاث ومعدات بصافي قيمة دفترية بلغت ١١٫٥٧٨٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ال شيء درهم) ناتجة عن 
إغالق بعض الفروع.

الموجودات غير الملموسة المتعلقة ببرمجيات الحاسوب مدرجة ضمن المعدات وا�عمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصافي قيمة دفترية بلغت ٣٢٫٠٢٩٫٠٠٠ 
درهم (٢٠١٥: ٢١٫٥٧٦٫٠٠٠ درهم).

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٦٧ البنك العربي المتحد



موجودات أخرى  ١١

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٧٩٫٥٩٧٩١٫٨٥٠فوائد مدينة

١٠٩٫٩٦٣٢٩٫٣٤٣القيمة العادلة الموجبة للمشتقات (إيضاح ٢٤)

٦١٦٫٤١٠٦٣٩٫٧٤٢أوراق قبول

٧٠٫٣٣٠٦٦٫٢٥١مبالغ مدفوعة مقدم~ وموجودات أخرى

٨٧٦٫٣٠٠٨٢٧٫١٨٦

مستحق إلى بنوك  ١٢

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

١٢٫٤٩١٦٫٤٥٨ودائع تحت الطلب

١٫٠٨٢٫٩٩١١٫٠٣١٫٤٨٨ودائع �جل

١٫٠٩٥٫٤٨٢١٫٠٣٧٫٩٤٦

تتضمن الودائع �جل القروض من خالل اتفاقيات إعادة الشراء بقيمة ٤٤٠٫٦٧٦٫٠٠٠ درهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: ٦٨٢٫٦١٣٫٠٠٠ درهم).

ودائع العمالء  ١٣

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

١١٫٠٥٤٫٣٦٣١١٫٥٤٨٫٨٢٠ودائع �جل وتحت الطلب

٤٫١٠٨٫٨٤٦٤٫٧٠١٫١٨٣حسابات جارية

٣٧٤٫٨٠٦٥٢٥٫٠٤٠حسابات توفير

١٥٫٥٣٨٫٠١٥١٦٫٧٧٥٫٠٤٣

قروض متوسطة ا�جل  ١٤

الحركة في القروض متوسطة ا�جل خالل السنة كانت على النحو التالي:

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٢٫٣١٣٫٥٤٩٢٫٠١٩٫٦٥٥الرصيد كما في ١ يناير

٥٥٠٫٨٤٥١٫٠٢٨٫٣٤٤قروض جديدة

(٧٣٤٫٤٥٠)(١٫٣٤٠٫٣٨٩)مبالغ مسددة

١٫٥٢٤٫٠٠٥٢٫٣١٣٫٥٤٩الرصيد كما في ٣١ ديسمبر
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في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التقرير السنوي ٦٨2016



مطلوبات أخرى  ١٥

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

١٠١٫٨٦٢٧٦٫٩٠٤فوائد مستحقة الدفع

٣٤٫٦٦٢٣٩٫٥٧٠مخصصات متعلقة بالموظفين

٨٢٫٨٠٧٦٩٫٤٦٢القيمة العادلة السالبة للمشتقات (إيضاح ٢٤)

٦١٦٫٤١٠٦٣٩٫٧٤٢أوراق قبول

٧٦٫٩٢٦٤٨٫٢٥٨شيكات غير مقدمة

٩٤٫٦٥٨٩٣٫١٩٤أخرى

١٫٠٠٧٫٣٢٥٩٦٧٫١٣٠

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

مخصصات متعلقة بالموظفين

يتكون إجمالي التزام مستحقات الموظفين:

٣٠٫١١٥٢٩٫١١٥مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٤٫٥٤٧١٠٫٤٥٥مطلوبات أخرى

٣٤٫٦٦٢٣٩٫٥٧٠

قروض متوسطة ا�جل (تابع)  ١٤

يوضح الجدول أدناه تفاصيل فترات االستحقاق والعمالت ا�جنبية ومعدالت الفوائد للقروض متوسطة ا�جل:

تاريخ 
معدل الفائدةثابت/متغيرالعملةاالستحقاق

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٩١٫٨٠٨٣١٩٫٣٣٢ليبور + هامشمتغير(دوالر أمريكي)٢٠١٦

١٫٤٣٢٫١٩٧١٫٠٥٧٫٧٨٠ليبور + هامشمتغيردوالر أمريكي٢٠١٧

٩٣٦٫٤٣٧-ليبور + هامشمتغيردوالر أمريكي٢٠١٨

١٫٥٢٤٫٠٠٥٢٫٣١٣٫٥٤٩
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رأس المال واالحتياطيات  ١٦

رأس المال أ) 
يتكون رأس المال الُمصّرح به والُمصّدر والمدفوع بالكامل لدى البنك من ١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦ سهم (٢٠١٥: ١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦ سهم) قيمة كل منها درهم واحد. 

احتياطي خاص ب) 
النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، يتعين تحويل ما  المركزي والنظام  ١٠ لعام ١٩٨٠ في شأن المصرف  القانون االتحادي رقم  وفق~ للمادة رقم ٨٢ من 

نسبته ١٠٪ من صافي ا�رباح إلى احتياطي خاص غير قابل للتوزيع حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ما ُيعادل ٥٠٪ من رأس المال المدفوع. 

إحتياطي قانوني ج) 
تنص المادة رقم ١٩٢ من قانون الشركات التجارية لدولة اQمارات العربية المتحدة رقم ٨ لعام ١٩٨٤ (وتعديالته) والنظام ا�ساسي للبنك، على تحويل ما 

نسبته ١٠٪ من صافي الربح إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما ُيعادل ٥٠٪ من رأس المال المدفوع.

إحتياطي عام د) 
يمكن استخدام االحتياطي العام �ي غرض يحدده قرار المساهمين في البنك في اجتماع الجمعية العمومية العادية بناًء على توصية مجلس اQدارة. 

احتياطي إعادة التقييم هـ) 
يتم استخدام احتياطي إعادة التقييم لتسجيل الزيادات في القيمة العادلة ل7رض بالملكية الحرة والمباني واالنخفاضات إلى الحد الذي تتعلق مع هذه 
االنخفاضات بالزيادة في نفس ا�صل المسجل سابق~ ضمن الدخل الشامل ا{خر. يتعلق رصيد احتياطي إعادة التقييم بعمليات إعادة تقييم تمت في 

.٢٠٠٧

توزيعات ا�رباح و) 
ال يقترح أعضاء مجلس اQدارة أي توزيعات نقدية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (٢٠١٥: ال شيء). بالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، تم 
اعتماد توزيعات نقدية بلغت ١١٤٫٥٨٦٫١٤٧ درهم بقيمة ٠٫١٠ درهم لكل سهم بقيمة ١ درهم وتوزيعات أرباح غير نقدية بلغت ٢٢٩٫١٧٢٫٩٩٤ بقيمة ٠٫٢٠ درهم 

لكل سهم بقيمة ١ درهم وتم دفعها في ٢٠١٥.

تغيرات متراكمة في القيمة العادلة ز) 
الفعال  الجزء  وصافي  للبيع  المتاحة  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  في  التغير  صافي  العادلة  القيمة  احتياطي  في  المتراكمة  التغيرات  تتضمن 

للتغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية (إن وجدت). 

مطلوبات أخرى (تابع)  ١٥

وفق~ لقوانين العمل لدولة اQمارات العربية المتحدة، تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين. فيما يلي الحركة في االلتزام المدرج 
في بيان المركز المالي فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة:

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٢٩٫١١٥٣٤٫٧٣٢االلتزام كما في ١ يناير

٦٫٩٧٠٦٫٣٨٤المصروفات المدرجة في بيان الدخل الموحد

(١٢٫٠٠١) (٥٫٩٧٠)مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

٣٠٫١١٥٢٩٫١١٥االلتزام كما في ٣١ ديسمبر
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التقرير السنوي ٧٠2016



إيرادات الفوائد  ١٧

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٨٢٧٫٨٤٨١٫١٠٨٫١٥٠فائدة على قروض وسلفيات للعمالء

١٥٫٧٣٨١٣٫٤٧٨فائدة على معامالت أسواق المال ومعامالت بين البنوك

١٠٠٫٤٠٢٩٥٫٢٠٥فائدة على سندات دين استثمارية

٩٤٣٫٩٨٨١٫٢١٦٫٨٣٣

مصاريف الفوائد   ١٨

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٢٢٦٫٨٩٤١٦٠٫٢٤٦فائدة على ودائع العمالء

٨٣٫٤٨٤٦٩٫٣٦٧فائدة على المعامالت بين البنوك

٣١٠٫٣٧٨٢٢٩٫٦١٣

صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ١٩

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٢٠٫٥٩٠٢٦٫٠٣٤رسوم على خطابات االعتماد والقبوالت

٢٥٫١٧٢٣٤٫٦٥٥رسوم على الضمانات

٥٨٫١٤٠٧٢٫٦٤٠رسوم على قروض وسلفيات

(٣٠٫٠٨٢)(٢٠٫٠٣٢)مصاريف عموالت

٨٣٫٨٧٠١٠٣٫٢٤٧
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
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إيرادات الصرف ا�جنبي   ٢٠

تتكون إيرادات الصرف ا�جنبي بشكل رئيسي من أرباح وخسائر بقيمة ٥٧٫٤٩٣٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٥٤٫١٥٩٫٠٠٠ درهم) ناشئة من المتاجرة بالعمالت ا�جنبية.

إيرادات تشغيلية أخرى  ٢١

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٣٧٫٠٣٧٢٩٫٧٠٢أتعاب مستردة من عمالء

٥٫٤١٩٥٫٨٥٠إيرادات من تحصيالت

(٥٫٨٦٩)٣٣٫١٥٨أخرى

٧٥٫٦١٤٢٩٫٦٨٣

ذلك  في  بما  للبيع  متاحة  استثمارات  بيع  من  درهم)   ٩٫٠٥٧٫٠٠٠  :٢٠١٥) درهم   ٣٨٫٤٨٧٫٠٠٠ بقيمة  المحققة  ا�رباح  رئيسي  ا�خرى بشكل  اQيرادات  تتضمن 
تعديالت محاسبة التحوط. تم تعديل اQيرادات ا�خرى للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ الحتساب عدم فاعلية التحوط للقيمة العادلة الذي أدى إلى 

خسارة قيمتها ١٦٫٩٤٩٫٠٠٠ درهم (إيضاح رقم ٣٢).

مصاريف تشغيلية أخرى  ٢٢

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٥٤٫٣٤٧٥٣٫٠٥٤تكاليف إشغال وصيانة

٢٧٫٨٩١٧٩٫٦٢٠أتعاب قانونية ومهنية

١٩٫٠٥٦٤٥٫١٣٨مصاريف إدارية أخرى

١١٫٥٧٨١٫١٥٦حذف ممتلكات ومعدات

١١٢٫٨٧٢١٧٨٫٩٦٨
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ربحية السهم   ٢٣

 تستند الربحية ا�ساسية للسهم الواحد على ا�رباح العائدة لحملة ا�سهم العادية والمتوسط المرجح لعدد ا�سهم العادية القائمة، ويتم حسابها 
على النحو التالي:

٢٠١٦
درهم

٢٠١٥
درهم

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

المتوسط المرجح لعدد ا�سهم العادية:

١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦١٫١٤٥٫٨٦١٫٤٧٢أسهم عادية بقيمة درهم واحد لكل سهم في بداية السنة

٢٢٩٫١٧٢٫٢٩٤-تأثير توزيعات أسهم منحة مصدرة خالل ٢٠١٥ بواقع ٠٫٢٠ درهم لكل سهم بقيمة درهم واحد

١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦المتوسط المرجح لعدد ا�سهم البالغ قيمة كل منها درهم واحد والقائمة خالل السنة 

(٠٫١٣)(٠٫٣٨)الربحية ا�ساسية للسهم الواحد

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد ا�سهم القائمة للسنة ليشمل تأثير توزيعات ا�رباح غير النقدية المصدرة خالل ٢٠١٥.

مبالغ الربحية المخّفضة للسهم هي مماثلة للربحية ا�ساسية للسهم نظر� لعدم قيام البنك بإصدار أي أدوات كان من الممكن أن يكون لها تأثير على 
ربحية السهم عند الممارسة.
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في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

البنك العربي المتحد



معامالت ا�طراف ذات العالقة  ٢٤

ُتبرم المجموعة في سياق العمل االعتيادي معامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في مساهمين يملكون تأثير� جوهري~ على المجموعة، وأعضاء مجلس 
إدارة المجموعة، وكبار موظفي إدارة المجموعة، وشركات خاضعة لسيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة أو يمارسون عليها نفوذ� كبير�. 

فيما يلي ا�رصدة القائمة الهامة كما في ٣١ ديسمبر:

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

مساهمون:

2.0223.182مبالغ مستحقة من البنوك

1.7521.752مبالغ مستحقة للبنوك

165.254141.703قروض متوسطة ا�جل

أعضاء مجلس اQدارة:

5013.241قروض وسلفيات

36.03337.065ودائع العمالء

4545التزامات ومطلوبات محتملة

أعضاء مجلس اQدارة والمساهمون في المنشآت ا�خرى ذات العالقة:

299.677248.611قروض وسلفيات

85.5609.336استثمارات

72111.965مبالغ مستحقة من البنوك

5012مبالغ مستحقة للبنوك

256.711308.659ودائع العمالء

287.205297.791التزامات ومطلوبات محتملة

كبار موظفي اQدارة بالمجموعة:

14.80315.893قروض وسلفيات

6.16928.035ودائع العمالء

       المساهمون وأعضاء مجلس اQدارة ومنشآتهم ذات العالقة

وكبار موظفي اQدارة

5.6874.231إيرادات فوائد مستحقة

2.6461.066مصاريف فوائد مستحقة
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معامالت ا�طراف ذات العالقة (تابع)  ٢٤

فيما يلي اQيرادات والمصاريف والمشتريات وبيع االستثمارات المتعلقة با�طراف ذات العالقة خالل السنة والمدرجة ضمن بيان الدخل الموحد:

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

المساهمون وأعضاء مجلس اQدارة ومنشآتهم ذات العالقة

٢٢٫٤٦٥١٢٫٧٤٤إيرادات الفوائد

٩٫٣٣٠٤٫٢٣٦مصاريف الفوائد

٦٤٤-إيرادات أخرى

٢٫٦٤٥-أتعاب اQدارة

-١٠٤خسارة من بيع استثمارات

-٥٫٥٨٦شراء استثمارات

-٣٩٫٢٣٦بيع استثمارات

كبار موظفي اQدارة 

٢٨٫٣٩٨٣١٫٥٨٨منافع قصيرة ا�جل

٧٤٠٢٫٨٠٤مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٢٩٫١٣٨٣٤٫٣٩٢إجمالي تعويضات كبار موظفي اQدارة كما في ٣١ ديسمبر

٢٤٣٢٣٦إيرادات الفوائد

١٨١٧مصاريف الفوائد

شروط وأحكام المعامالت مع ا�طراف ذات العالقة 

نشأت ا�رصدة المستحقة والمعامالت المذكورة أعاله في سياق العمل االعتيادي وتمت على أساس تجاري بحت. الفائدة المحّملة على ومن ا�طراف ذات 
العالقة تمثل ا�سعار التجارية االعتيادية. إن ا�رصدة المستحقة في نهاية السنة بال ضمانات. كما لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم 
مدينة أو دائنة لدى ا�طراف ذات العالقة. ولم ترصد المجموعة خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ أي مخصص عن الديون المشكوك في تحصيلها 

فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من ا�طراف ذات العالقة (٢٠١٥: ال شيء درهم).

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٢٢٢٦عدد كبار موظفي اQدارة

قامت المجموعة باستئجار مساحة مكتبية في مواقع عديدة مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إيجارات العقارات والمصاريف المرتبطة بها للسنة ما 
قيمته ٢٫٣٣٢٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٢٫٣٥٥٫٠٠٠ درهم). ويتم التفاوض على إيجارات العقارات في كل سنة وفقا لمعدالت السوق.
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المشتقات  ٢٥

تقوم المجموعة، ضمن سياق أعمالها االعتيادية، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة. ا�داة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد مالي 
بين طرفين وتعتمد مدفوعاته على الحركات في سعر أداة مالية أساسية واحدة أو أكثر أو سعر مرجعي أو مؤشر. ا�دوات المالية المشتقة تتضمن 

العقود ا{جلة والمقايضات.  

أنواع منتجات المشتقات
عقود آجلة

العقود ا{جلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. وهي عقود مصممة يتم التعامل فيها خارج 
سوق المال. لدى المجموعة تعرض ائتماني ل7طراف المقابلة للعقود ا{جلة. 

عقود خيارات

تاريخ  في  إما  محدد  بسعر  المالية  ا�داة  من  محددة  قيمة  بيع  أو  لشراء  للمشتري  االلتزام،  وليس  الحق،  تنقل  تعاقدية  اتفاقيات  هي  الخيارات  عقود 
مستقبلي ثابت أو في أي وقت خالل فترة محددة. 

عقود مقايضة

عقود المقايضة هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل شرائح السداد مع مرور الوقت بناًء على مبالغ اسمية محددة متعلقة بالحركات في مؤشر 
أساسي معين مثل معدل الفائدة أو سعر العملة ا�جنبية أو مؤشر ا�سهم.

وتتعلق عقود مقايضة أسعار الفائدة بعقود تختارها المجموعة مع مؤسسات مالية أخرى تقوم المجموعة بموجبها بتلقي أو دفع سعر فائدة متغير 
مقابل دفع أو استالم معدل فائدة ثابت، على التوالي. وغالب~ ما يتم إجراء مقاصة على تدفقات المدفوعات مع بعضها البعض مع قيام أحد ا�طراف بدفع 

الفرق إلى الطرف ا{خر.

وبموجب عقد مقايضة العمالت، تدفع المجموعة مبلغ~ محدد� بعملة واحدة وتتلقى مبلغ~ محدد� بعملة أخرى. ومعظم عقود مقايضة العمولة يتم 
تسويتها باQجمالي

غرض المشتقات
تعد المجموعة طرف~ في ا�دوات المشتقة في سياق تلبية احتياجات العميل. إضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة مشتقات �غراض المتاجرة، وكجزء 
من نشاط إدارة المخاطر لديها، تستخدم المجموعة ا�دوات المشتقة �غراض التحوط من أجل الحد من تعرضها للمخاطر الحالية والمتوقعة، وذلك عن 

طريق التحوط لبعض المعامالت والتحوط االستراتيجي مقابل التعرضات في الميزانية العمومية.  

وتنطوي المشتقات عادة عند بدايتها على تبادل وعود بتحويل مقابل نقدي صغير أو عدم التحويل. ومع ذلك، فإن هذه االدوات تنطوي بانتظام على 
درجة عالية من المديونية وهي متقلبة للغاية. وقد يكون لحركة صغيرة نسبية في قيمة ا�صل أو المعدل أو المؤشر الكامن في عقد ا�داة المالية 

المشتقة أثر� جوهري~ على ربح أو خسارة المجموعة.

وقد تعرض المشتقات التي تتم خارج السوق الرئيسية المجموعة إلى مخاطر مرتبطة بغياب سوق الصرف الذي يتم فيه إغالق مركز مفتوح.

يتم تسجيل المشتقات بالقيمة العادلة باستخدام عروض ا�سعار المعلنة في سوق نشطة أو ا�سعار المقدمة من ا�طراف المقابلة أو أساليب التقييم، 
وذلك باستخدام نموذج التقييم الذي تم فحصه مقابل أسعار معامالت السوق الفعلية وأفضل تقدير للمجموعة �كثر معطيات النموذج مالئمة (إيضاح 

 .(٢٨

تبين الجداول أدناه القيم العادلة ل7دوات المالية المشتقة �غراض إدارة المخاطر والتحوط المسجلة كموجودات ومطلوبات مع قيمها االسمية. تمثل 
القيمة االسمية قيمة أصل ا�داة المشتقة أو قيمة السعر أو المؤشر المرجعي ل7داة المشتقة الذي يتم على أساسه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. 

تدل القيمة االسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعد مؤشر� على مخاطر السوق وال على مخاطر االئتمان.
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استثمارات (تابع)   ٢٥

غرض المشتقات (تابع)

أ. المشتقات المحتفظ بها Qدارة المخاطر

الـــــقيم االســــمية حــــسب فترة االســتحقاق

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

القيمة 
االسمية

خالل ٣ 
أشهر

 ٣ - ١٢
شهر9

 ١ - ٥
سنوات

أكثر من ٥ 
سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

في 31 ديسمبر ٢٠١٦

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

عقود خيارات العملة  
--١٦٨٫٠١٧٢٢٫٠٣٤١٤٥٫٩٨٣(٨٦٧)٨٦٧أجنبية

عقود مقايضة أسعار 
١٩٢٫٦٣٦٢١٩٫١٧٩--٤١١٫٨١٥(٣٫٣١٤)٣٫٣١٤الفائدة

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

الـــــقيم االســــمية حــــسب فترة االســتحقاق

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة العادلة 
السالبة

القيمة 
١ - ٥ سنوات٣ - ١٢ شهر�خالل ٣ أشهراالسمية

أكثر من ٥ 
سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

في 31 ديسمبر 2015 

-٧٫٦٤٩٫٨٩٠٢٫٦٢١٫٤٧٤٤٫١٤٧٫٨٢١٨٨٠٫٥٩٥(٢٥٫١٧١)٢٧٫٠٩٢عقود آجلة

عقود خيارات العملة 
-٧٣٤٫٤٦٠٢٠٥٫٦٤٨٢٦٤٫٤٠٦٢٦٤٫٤٠٦(١٫١٠٩)١٫١٠٩ا�جنبية

عقود مقايضة أسعار 
-٣٩٧٫٥٠٧--٣٩٧٫٥٠٧(١٫٥٦٤)١٫١٤٢الفائدة

٨٫٧٨١٫٨٥٧٢٫٨٢٧٫١٢٢٤٫٤١٢٫٢٢٧١٫٥٤٢٫٥٠٨(٢٧٫٨٤٤)٢٩٫٣٤٣-

ب. المشتقات المحتفظ بها لغرض التحوط

تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة

تستخدم المجموعة عقود تحوط معدالت الفائدة للتحوط ضد تعرضها للتغيرات في القيم العادلة لالستثمارات ذات المعدل الثابت فيما يتعلق بمعدالت الفائدة 
المعيارية. وتتم مطابقة عقود مقايضة معدالت الفائدة بمشتريات محددة لالستثمارات.

الفائدة  الفائدة المعيارية. والمعدل المعياري هو عنصر من عناصر مخاطر معدالت  بمقدار معدالت  إالّ  الفائدة  وال تقوم المجموعة بالتحوط ضد مخاطر معدل 
الملحوظة في بيئات ذات صلة. ويتم تطبيق محاسبة التحوط حيثما تلبي عالقات التحوط معايير محاسبة التحوط.

عندما تطبق المجموعة محاسبة تحوط القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك توقعات بفعالية مرتفعة ل7داة المشتقة المصنفة في كل عالقة 
تحوط في تعويض التغيرات في القيمة العادلة لبند التحوط باستخدام تحليل االنحدار. ويستند التقييم إلى تقييم المقاييس الكمية لنتائج االنحدار.

تم بيان القيمة العادلة للمقايضات في الموجودات (المطلوبات) ا�خرى، كما تم إدراج القيمة الدفترية لبنود التحوط ضمن بند ”االستثمارات“ في بيان المركز 
المالي الموحد. وقد تم إدراج أرباح القيمة العادلة من المشتقات المحتفظ بها في عالقات تحوط قيمة عادلة مؤهلة وربح وخسارة التحوط لبنود التحوط في 

اQيرادات التشغيلية ا�خرى. 
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مشتقات (تابع)  ٢٥

ب. المشتقات المحتفظ بها لغرض التحوط (تابع)

تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة

كما في 31 ديسمبر 2016، تحتفظ المجموعة بعقود مقايضة أسعار الفائدة التالية كأدوات تحوط في تحوطات القيمة العادلة لمخاطر الفوائد إلى جانب 
المبالغ المتعلقة ببنود التحوط.

الـــــقيم االســــمية حــــسب فترة 
االســتحقاق

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

القيمة 
االسمية

خالل ٣ 
أشهر

 ٣ - ١٢
شهر9

 ١ - ٥
سنوات

أكثر من ٥ 
سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

في 31 ديسمبر ٢٠١٦

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

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

الـــــقيم االســــمية حــــسب فترة االســتحقاق

القيمة 
العادلة 
الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

القيمة 
االسمية

خالل ٣ 
١ - ٥ سنوات٣ - ١٢ شهر�أشهر

أكثر من ٥ 
سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

في 31 ديسمبر 2015 

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

-(٤١٫٦١٨)٣٦٫٧٢٣٩٩٠٫٠٩٠--١٫٠٢٦٫٨١٣

تم اQفصاح عن القيمة العادلة لعقود المقايضة في الموجودات/ (المطلوبات) ا�خرى في بيان المركز المالي الموحد.

القيمة الدفترية للبنود المحوطة مدرجة في بند ”االستثمارات“ في بيان المركز المالي الموحد بإجمالي قيمة اسمية تبلغ 1٫063٫964٫000 درهم 
(2015: 1٫026٫813٫000 درهم). تتكون هذه البنود المحوطة من أدوات الدين المحتفظ بها كمتاحة للبيع.

خالل 2016، أدرجت المجموعة خسارة بقيمة 3٫369٫000 درهم متعلقة بعدم فاعلية التحوط المحتسبة كتغيرات في قيمة أداة التحوط والبند المتحوط 
كما يلي:

التغّير في القيمة
ألف درهم

عدم الفاعلية 
المدرجة  في الربح 

والخسارة

(٣٫٣٦٩)٢٠٫٧٢٣على أدوات التحوط

(٢٤٫٠٩٢)على بنود التحوط

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات
تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة با�دوات المالية المشتقة من احتمالية عجز الطرف المقابل عن السداد، وتقتصر على القيمة العادلة الموجبة ل7دوات 

المالئمة للمجموعة. يتم إبرام ما يقارب ٩٥٪ (٢٠١٥: ٩٥٪) من عقود مشتقات المجموعة مع مؤسسات مالية أخرى. 
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مطلوبات والتزامات طارئة       ٢٦

االلتزامات المتعلقة باالئتمان
تلتزم المجموعة بدفع المبالغ التعاقدية فيما يتعلق بخطابات الضمان والضمانات بالنيابة عن العمالء عند تلبية شروط العقد. وتتمثل المبالغ التعاقدية 
بمخاطر االئتمان بافتراض أن المبالغ قد تم تقديمها بالكامل والضمانات قد تمت المطالبة بكامل مبلغها بعد اQخفاق في التنفيذ والضمانات والكفاالت 
ا�خرى ال قيمة لها، إالّ أن إجمالي المبلغ التعاقدي لاللتزامات ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية حيث أن العديد من هذه االلتزامات سوف تنتهي 

أو تنقضي دون تمويلها. 

تمثل التزامات القروض االلتزامات التعاقدية بالحصول على القروض. وهذه االلتزامات قابلة ل�لغاء وعادة ما يكون لها تواريخ صالحية محددة أو تشتمل 
على شروط Qلغائها. وحيث أن االلتزامات قابلة ل�لغاء ومن الممكن أن تنتهي دون سحبها وحيث أن الشروط المسبقة للسحب يجب الوفاء بها، ليس 

من الضروري أن يمثل إجمالي مبالغ العقد المتطلبات النقدية المستقبلية.

فيما يلي التزامات المجموعة المتعلقة باالئتمان:

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهممطلوبات طارئة

٤٢٠٫٥٦٣٤٦١٫٣٥٨خطابات اعتماد

٣٫٢١٨٫٢٤٣٣٫٠٢٣٫٩٧٥ضمانات

٣٫٦٣٨٫٨٠٦٣٫٤٨٥٫٣٣٣

التزامات 

٢٫٧١٦٫٩٦٦٢٫٧٨٤٫٦٢٩التزامات قروض غير مسحوبة 
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إدارة المخاطر  ٢٧

مقدمة
تقع المخاطر في صلب أنشطة المجموعة ولكنها تدار من خالل عملية متواصلة لتحديدها وقياسها ومراقبتها وفقا لسقوف المخاطر وضوابط أخرى. 
تعد عملية إدارة المخاطر عنصرا هاما في تحقيق الربحية المستمرة للمجموعة ويتحمل كل فرد داخل المجموعة المسؤولية عن المخاطر التي يواجهها 

فيما يتعلق بالمسؤوليات المنوطة به. 

نشوء  مرحلة  من  العمليات  أيض~  تشمل  كما  التشغيل،  ومخاطر  والسوق  والسيولة  االئتمان  مخاطر  وتشمل  المخاطر،  جميع  المخاطر  إدارة  تتناول 
المستوى  المؤسسة على  أيض~  المخاطر  إدارة  المستمرة عليها ومراجعتها وصيانتها واQبالغ عنها. وتغطي  الموافقة عليها والرقابة  إلى  التعرضات 
الرفيع وأدوار ومسؤوليات مجلس اQدارة واللجان المشكلة من اQدارة والهيئات والعمليات المتعلقة بأقسام دارة المخاطر والرقابة الداخلية وااللتزام 

والتدقيق الداخلي. 

ال تتضمن عمليات رقابة المخاطر المستقلة مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية والقطاع. ويتم مراقبة هذه العمليات من خالل عمليات 
التخطيط االستراتيجي لدى المجموعة. 

هيكل إدارة المخاطر

يتحمل مجلس اQدارة المسؤولية المطلقة عن تحديد ومراقبة المخاطر، إالّ أن هناك لجان فرعية تابعة لمجلس اQدارة تعد مسؤولة عن إدارة ومراقبة 
المخاطر. 

لجنة االئتمان التابعة لمجلس اQدارة 

لجنة االئتمان التابعة لمجلس اQدارة مسؤولة عن وضع استراتيجية مخاطر االئتمان ومراقبة العمليات االئتمانية بشكل عام داخل المجموعة واالحتفاظ 
االئتمان والتوجيهات  المحفظة وااللتزام بسياسات  العامة لموجودات  الجودة  المرغوب بها وتحسين  المخاطر غير  تركيزات  بمحفظة متنوعة وتفادي 

التنظيمية.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس اQدارة 

للمجموعة  والسردية  المالية  بالتقارير  المتعلقة  الرسمية  الترتيبات  عن  والتقرير  ومراجعة  مراقبة  عن  مسؤولة  اQدارة  لمجلس  التابعة  التدقيق  لجنة 
وعمليات الرقابة الداخلية وااللتزام والتدقيق الداخلي / الخارجي.

لجنة المخاطر التابعة لمجلس اQدارة 

تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اQدارة المسؤولية الكاملة عن إعداد استراتيجية المخاطر وتنفيذ المبادئ وا�طر والسياسات لتعزيز هيكل إدارة 
المخاطر لدى المجموعة إلى معايير أفضل الممارسات. وهذا يشمل على سبيل المثال ال الحصر ضمان توفر هياكل رقابة فعالة ومراقبة التعرضات الكلية 

للمخاطر (تشمل وال تقتصر على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية). 

لجنة مكافآت المجموعة

تعمل لجنة مكافآت المجموعة بالنيابة عن مجلس اQدارة في كافة الشؤون المتعلقة بالحوكمة والمكافآت والترشيحات والخطط االستراتيجية، باستثناء 
تلك الصالحيات واQجراءات المحصورة لدى مجلس اQدارة على أساس المخصصات القانونية أو النظام ا�ساسي. ويناط بلجنة مكافآت المجموعة مسؤولية 
دعم مجلس اQدارة في اQشراف على خطة المكافآت، وذلك من أجل التأكد من أن المكافآت مالئمة ومتوافقة مع ثقافة البنك وا�عمال طويلة االجل 

وقابلية تحمل المخاطر وا�داء وبيئة الرقابة وأي متطلبات قانونية أو نظامية.

مجموعة إدارة المخاطر

وتتولى مجموعة إدارة المخاطر مسؤولية تنفيذ اQجراءات المتعلقة بالمخاطر وصيانتها لضمان وجود عمليات رقابة مستقلة. وتعمل هذه المجموعة 
بصورة وثيقة مع المؤسسة التجارية لدعم أنشطتها بالتزامن مع حماية محفظة مخاطر المجموعة. وقد وضعت المجموعة آليات حكيمة لمراقبة المخاطر 
(العمليات وا�نظمة) من أجل ضمان التزام موجودات ومحافظ الموجودات الفردية بمقاييس الشروط والسياسات المتفق عليها. عالوة على ما تقدم، فإن 

المجموعة تراجع جميع مستندات االئتمان وتقارير سياسات ومحافظ المخاطر وتقدمها إلى لجنة االئتمان ولجنة المخاطر.

لجنة مخاطر اQدارة العامة

لجنة مخاطر اQدارة العامة هي سلطة الموافقة العليا على مستوى اQدارة في كافة جوانب إدارة مخاطر المنشأة، وتشمل هذه المخاطر على سبيل 
المالية  والمخاطر  السيولة  ومخاطر  التنظيمية  والمخاطر  القانونية  والمخاطر  التشغيلية  والمخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمان  مخاطر  الحصر  ال  المثال 
وحوكمة الشركات وشؤون التدقيق لدى البنك (وأي شركات تابعة وزميلة يملك فيها استثمارات استراتيجية). وتقدم لجنة مخاطر اQدارة العامة توصيات 

حول جميع القضايا المتعلقة بسياسات ومحافظ االستثمار إلى لجنة المخاطر واللجان ا�خرى التابعة لمجلس اQدارة.
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إدارة المخاطر (تابع)  ٢٧

مقدمة (تابع)

خزينة المجموعة

قسم الخزينة هو المسؤول عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي العام، كما يعد المسؤول ا�ول عن إدارة مخاطر التمويل والسيولة 
لدى المجموعة.

التدقيق الداخلي

يضطلع قسم التدقيق الداخلي بمراجعة عمليات إدارة المخاطر لدى كل المجموعة سنوي~ حيث يقوم بفحص مدى كفاية اQجراءات المطبقة والتزام 
المجموعة بها. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمناقشة النتائج التي توصل إليها عن كافة عمليات المراجعة مع اQدارة ويقوم برفع تقارير عن النتائج 

والتوصيات إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اQدارة.

نظم قياس المخاطر واQبالغ عنا

والبيئة  العمل  استراتيجية  السقوف  هذه  تعكس  المجموعة.  قبل  من  الموضوعة  السقوف  أساس  على  رئيسية  بصورة  المخاطر  ومراقبة  رصد  يتم 
السوقية للمجموعة وكذلك مستوى الخطر الذي تكون المجموعة مستعدة لقبوله، مع مزيد من التركيز على قطاعات معينة. وإضافة إلى ذلك، تراقب 

المجموعة وتقّيم قدرتها العامة على تحّمل المخاطر فيما يتعلق بالتعرض الشامل للمخاطر بجميع أنواعها ونشاطاتها.

يتم فحص المعلومات التي يتم الحصول عليها من جميع الشركات ثم تتم معالجتها من أجل تحديد وتحليل المخاطر ومراقبتها في وقت مبكر. يتم 
تقديم وشرح هذه المعلومات لمجلس اQدارة ولجنة المخاطر واالئتمان المنبثقة عن مجلس اQدارة ورؤساء أقسام العمل. يتضمن التقرير التعرض الكلي 
تقييم مدى مالءمة مخصص  العليا  اQدارة  المخاطر. وتتولى  والتغيرات على محفظة  السيولة  السقوف، ومعدالت  االئتمان، واالستثناءات من  لمخاطر 
خسائر االئتمان على أساس ربع سنوي. كما يتلقى مجلس اQدارة تقريرا شامال كل ثالثة أشهر حول مخاطر االئتمان ويوفر التقرير جميع المعلومات الالزمة 

لتقييم مخاطر االئتمان للمجموعة وتحديدها.

أحدث  لديها  العمل  قطاعات  جميع  أن  من  للتأكد  توزيعها  ويتم  محددة  �غراض  المخاطر  حول  تقارير  إعداد  يتم  المجموعة،  مستويات  جميع  وعلى 
المعلومات الشاملة والضرورية.

يتم تقديم بيانات موجزة إلى الرئيس التنفيذي ولجنة مخاطر اQدارة العامة وجميع أعضاء اQدارة ذوي الصلة في كافة الجوانب المتعلقة بالمخاطر التي 
اختارتها المجموعة، وذلك يشمل مدى االلتزام بالسقوف واالستثمارات الخاصة والسيولة، باQضافة إلى أي تطورات أخرى في المخاطر.

الحد من المخاطر

الفائدة والعمالت  التغيرات في أسعار  الناجمة عن  المخاطر  المشتقات وأدوات أخرى لمواجهة  إدارتها الشاملة للمخاطر  المجموعة في إطار  تستخدم 
ا�جنبية. 

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

تركيز المخاطر

تنشأ التركيزات في مخاطر االئتمان من مزاولة عدد من ا�طراف المقابلة �نشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن تتمتع 
ا�طراف المقابلة بنفس الخصائص االقتصادية التي بسببها تتأثر مقدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بقدٍر مماثل نتيجة للتغيرات في الظروف 
االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف. تشير التركيزات في المخاطر إلى تأثر أداء المجموعة نسبي~ بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي 

معين أو منطقة جغرافية محددة.

تنوع  على  المحافظة  إلى  تهدف  محددة  إرشادات  على  بالمجموعة  الخاصة  واQجراءات  السياسات  تشتمل  المخاطر،  في  التركيز  زيادة  تفادي  وبهدف 
المحفظة. تتم مراقبة وإدارة تركيزات مخاطر االئتمان التي يتم تحديدها وفق~ لذلك.
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مخاطر االئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة العميل أو الطرف المقابل على الوفاء بااللتزامات / االلتزامات التعاقدية مما يتسبب في تكبد المجموعة خسائر 
مالية. وتنشأ هذه المخاطر من اQقراض والتمويل التجاري والخزينة وا�نشطة ا�خرى التي تقوم بها المجموعة. وتتم مراقبة مخاطر االئتمان بفعالية 
وفق~ لسياسات االئتمان التي تحدد بوضوح عملية تفويض صالحيات اQقراض والسياسات واQجراءات ذات الصلة. وتنطوي إدارة مخاطر االئتمان أيض~ على 

مراقبة تركيزات المخاطر حسب قطاع العمل والمنطقة الجغرافية.

وضعت المجموعة إجراءات لمراجعة الجدارة االئتمانية للكشف المبكر عن التغيرات المحتملة في الجدارة االئتمانية ل7طراف المقابلة، وكذلك المراجعة 
المنتظمة للضمانات. سقوف الطرف المقابل تحدد باستخدام نظام تصنيف مخاطر االئتمان الذي يحدد لكل طرف مقابل تصنيف~ للمخاطر. تصنيفات 
وباتخاذ  لها  تتعرض  التي  المخاطر  عن  الناجمة  المحتملة  الخسائر  بتقييم  للمجموعة  اQجراءات  هذه  وتسمح  المنتظمة.  للمراجعة  خاضعة  المخاطر 

اQجراءات التصحيحية.

يوضح الجدول التالي الحد ا�قصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المركز المالي الموحد، بما في ذلك المطلوبات الطارئة وااللتزامات. يتم بيان 
الحد ا�قصى قبل تأثير تخفيف المخاطر باستخدام التعزيزات االئتمانية والتسوية الرئيسية واتفاقيات الضمانات.

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهمإيضاحات

نقد وأرصدة لدى مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي

٥٢٫٦٥٨٫٩١٢٢٫٩٣٦٫٦٣٣(باستثناء النقد في الصندوق)

٦٣٦٥٫٠٧٦٨٦٤٫٣٨٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

٧١٣٫٣٤٥٫٥٦٢١٥٫٦٧١٫٦٣١قروض وسلفيات (بالصافي من المخصصات) 

٨٣٫٣٠٤٫٥٩٦٢٫٥٤٩٫٦٦٠استثمارات

١١٨٢٤٫٤٨٩٧٨٥٫٧٤٣موجودات أخرى@

@ باستثناء المبالغ المدفوعة مقدم~ والموجودات
 المستحوذ عليها لتسوية الديون

٢٠٫٤٩٨٫٦٣٥٢٢٫٨٠٨٫٠٥٣اQجمالي

٢٦٤٢٠٫٥٦٣٤٦١٫٣٥٨خطابات اعتماد

٢٦٣٫٢١٨٫٢٤٣3٫023٫975ضمانات

٢٦٢٫٧١٦٫٩٦٦2٫784٫629التزامات قروض غير مسحوبة 

٦٫٣٥٥٫٧٧٢٦٫٢٦٩٫٩٦٢المجموع

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

في الحاالت التي يتم فيها تسجيل ا�دوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ الظاهرة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان، لكنها ال تشمل 
الحد ا�قصى للتعرض للمخاطر الذي قد ينشأ في المستقبل نتيجة للتغيرات في القيم.

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التقرير السنوي ٨٢2016



إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر االئتمان (تابع)

تركيزات المخاطر للحد ا�قصى للتعرض لمخاطر االئتمان

يدار تركيز المخاطر من حيث العميل / الطرف المقابل على أساس المنطقة الجغرافية وقطاع ا�عمال. بلغ الحد ا�قصى للتعرض لمخاطر االئتمان �ي 
عميل أو طرف مقابل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ما مقداره ٦٠٠٫٨٦٨٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٦٦٥٫٠٩٧٫٠٠٠ درهم) قبل مراعاة الضمانات أو التعزيزات االئتمانية ا�خرى وما 

مقداره ٦٠٠٫٨٦٨٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٦٦٥٫٠٩٧٫٠٠٠ درهم) دون الحماية المذكورة.

يمكن تحليل الحد ا�قصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بعد المخصصات ومراعاة أي ضمانات ُمحتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى حسب المناطق 
الجغرافية التالية:

الموجودات
ألف درهم

مطلوبات طارئة
والتزامات

ألف درهم
الموجودات
ألف درهم

والتزامات
ألف درهم

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٨٫٦٦٨٫٧٧٣٥٫٩٢٨٫٥٤٦٢١٫٠٦٢٫١٨٤٥٫٧٤٢٫٣٢٠اQمارات العربية المتحدة

١٫٣١٢٫٣٤٩١٦٨٫٩٨٣١٫٣٩١٫٥١٥١٧٤٫٤٧٤دول أخرى في الشرق ا�وسط

١٢٨٫١٣٣٥٩٫٢٤٨١٥٧٫٦٥٢٧٨٫٨٦٨أوروبا

١٠٫٥٨٦٥٠٠-٢٦٢٫٣٠٢الواليات المتحدة ا�مريكية

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

٢٠٫٤٩٨٫٦٣٥٦٫٣٥٥٫٧٧٢٢٢٫٨٠٨٫٠٥٣٦٫٢٦٩٫٩٦٢المجموع

الضمانات  باالعتبار  ا�خذ  وقبل  المخصصات  بعد  الصندوق)  في  النقد  (باستثناء  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  لتعرض  ا�قصى  الحد  تحليل  يلي  فيما 
المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية ا�خرى حسب قطاع العمل:

٢٠١٦٢٠١٥

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٤٫٨٦٦٫٩٧٠٥٫٦٣٢٫١٧٧الخدمات المالية

٢٫٧٦٦٫٣٥٩٣٫٢٩٠٫٢٩١التجارة

١٫٩٩٢٫٦٢٨٢٫٣٨٠٫٦٥٠التصنيع

٣٫٤٩١٫٠٥٠٢٫٨٥١٫٦٢٦الحكومة والقطاع العام

٨٣١٫٤٦٦٧٩٤٫٠٩٩اQنشاءات

١٫٨٧٢٫٨٥٢١٫٩٩٣٫٦٩٢خدمات أخرى

٥٫٦٦٦٫٣٠٢٦٫٦٨٤٫٥٤٣أخرى

٢١٫٤٨٧٫٦٢٧٢٣٫٦٢٧٫٠٧٨ناقصا: مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

(٩٨٨٫٩٩٢)(٨١٩٫٠٢٥)

٢٠٫٤٩٨٫٦٣٥٢٢٫٨٠٨٫٠٥٣
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إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر االئتمان (تابع)

الجودة االئتمانية لفئات الموجودات المالية

تدار الجودة االئتمانية للموجودات المالية من قبل المجموعة باستخدام التصنيفات االئتمانية الداخلية. ويبين الجدول أدناه جودة االئتمان حسب 
فئة الموجودات المالية، استنادا إلى نظام التصنيف االئتماني للمجموعة.

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

مرتفعة 
الدرجة

الدرجة 
القياسية

دون 
الدرجة 

القياسية

تأخر سدادها ولم 
تتعرض لالنخفاض 

في القيمة

تعرضت 
النخفاض فردي 

المجموعفي القيمة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

في 31 ديسمبر ٢٠١٦

أرصدة لدى مصرف اQمارات 
٢٫٦٥٨٫٩١٢----٢٫٦٥٨٫٩١٢العربية المتحدة المركزي:

٣٦٥٫٠٧٦---١٠٤٫١١٧٢٦٠٫٩٥٩مبالغ مستحقة من البنوك

قروض وسلفيات (إجمالي)

٤٢٤٫٥٣٨٧٫٥١٧٫٨٣٦١٫٧٠٢٫٢٩٣٣٢٨٫٤٥٢٧٠٣٫٢٩١١٠٫٦٧٦٫٤١٠- للشركات 

٢٠٫٢٩٧١٢٢٫٠١١٣٫٦٥٨٫١٤٤-٣٫٥١٥٫٨٣٦-- ل7فراد

٣٫٣٠٤٫٥٩٦---٢٫٤٦٩٫٥٤٨٨٣٥٫٠٤٨االستثمارات

٨٢٤٫٤٨٩--١٦٦٫٠٨٣٥٦٧٫٧١٨٩٠٫٦٨٨موجودات أخرى

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

لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

مرتفعة 
الدرجة

الدرجة 
القياسية

دون 
الدرجة 

القياسية

تأخر سدادها ولم 
تتعرض لالنخفاض 

في القيمة

تعرضت 
النخفاض فردي 

المجموعفي القيمة

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

أرصدة في مصرف اQمارات 
٢٫٩٣٦٫٦٣٣----٢٫٩٣٦٫٦٣٣العربية المتحدة المركزي

٨٦٤٫٣٨٦---١٩٠٫٨٧٦٦٧٣٫٥١٠مبالغ مستحقة من البنوك

قروض وسلفيات (إجمالي)

٣٫٤٥٥٫٩٢٥٦٫٤٢٢٫٦٦٦٦٦٨٫٢٨٣٦٤٨٫٣٦٤٤٨٠٫٨٤١١١٫٦٧٦٫٠٧٩ للشركات 

٣٥٫٠٥٦١٨٠٫٣٠٩٤٫٨١٤٫٥٧٧-٤٫٥٩٩٫٢١٢- ل7فراد

٢٫٥٤٩٫٦٦٠---٢٫١٧٦٫٨١٥٣٧٢٫٨٤٥االستثمارات

٧٨٥٫٧٤٣--٢٠٥٫٧٦٥٥٤٧٫٤٢٦٣٢٫٥٥٢موجودات أخرى

٨٫٩٦٦٫٠١٤١٢٫٦١٥٫٦٥٩٧٠٠٫٨٣٥٦٨٣٫٤٢٠٦٦١٫١٥٠٢٣٫٦٢٧٫٠٧٨
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
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مخاطر االئتمان (تابع)

تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة

تشمل القروض والسلفيات التي تأخر سدادها تلك القروض والسلفيات التي تأخر سدادها حسب جدول السداد. وال تعتبر أغلبية القروض التي 
تأخر سدادها أنها قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. إن تحليل أعمار القروض والسلفيات التي تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في 

القيمة هو على النحو التالي:

أقل من ٣٠
Gيوم

٣١ إلى ٦٠
Gيوم

٦١ إلى ٩٠
Gيوم

أكثر من
G٩١ يوم

المجموع

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

في 31 ديسمبر ٢٠١٦

٩١٫٤٣٩١٥٫٦١٩٢٦٫٤٥٠٢١٥٫٢٤١٣٤٨٫٧٤٩قروض وسلفيات 

31 ديسمبر 2015

٢٢٦٫٦٧٦١٦٥٫١٣٠١٣٦٫٠٢٤١٥٥٫٥٩٠٦٨٣٫٤٢٠قروض وسلفيات 

ما يقارب نسبة ٪93 (2015: ٪95) من القروض أعاله تم تقديمها إلى قطاع الشركات.

القيمة الدفترية لفئات الموجودات المالية داخل الميزانية العمومية التي تم إعادة التفاوض على شروطها

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

١٫٤١٤٫٥٥٥٧٠٨٫٥٥٤قروض وسلفيات 

النوع الرئيسي للضمان المحتفظ بهنسبة التعرض المضمون

٢٠١٦٢٠١٥

عقارات سكنية١٠٠٪١٠٠٪قروض رهن ل7فراد

ممتلكات ومعدات وعقارات تجارية ٣٩٪٥١٪عمالء شركات
ورهونات متغيرة على موجودات 

المجموعة 

الضمانات المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية ا�خرى

تم  التي  الضمانات  لهذه  الرئيسية  ا�نواع  وتتمثل  االئتمانية.  تعرضاتها  بعض  مقابل  أخرى  ائتمانية  وتعزيزات  بضمانات  المجموعة  تحتفظ 
الحصول عليها في النقد والكفاالت والرهونات من الدرجة ا�ولى والرهونات المتغيرة على الممتلكات العقارية والمركبات والمنشآت وا{الت 
والمخزون والذمم المدينة التجارية. وتحصل المجموعة أيضا على ضمانات من الشركات ا�م مقابل القروض التي تقدمها إلى شركاتها التابعة 
يتم تطبيق  المقابل.  للطرف  االئتمانية  المخاطر  تقييم  المطلوبة على  الضمانات  لمجموعتها. ويعتمد حجم ونوع  التابعة  ا�خرى  والشركات 
المتاجرة  التقييم. وعموم~ ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل االستثمارات لغير أغراض  أنواع الضمانات ومؤشرات  مبادئ توجيهية بشأن قبول 
والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية. وتراقب اQدارة القيمة السوقية للضمانات وحسب الضرورة تطلب ضمانات إضافية وفقا 
لالتفاقات المعنية، وتدرس قيمة الضمان أثناء الفحص الدوري للتسهيالت االئتمانية ومدى كفاية مخصص انخفاض القيمة للقروض والسلفيات. 

فيما يلي نسبة التعرضات المضمونة وا�نواع الرئيسية للضمانات المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات:

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٨٥ البنك العربي المتحد



إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر االئتمان (تابع)

الضمانات المحتفظ بها والتعزيزات االئتمانية ا�خرى (تابع)

قروض رهن ل�فراد
التعرضات لمخاطر االئتمان من قروض الرهن ل7فراد برهن وفق~ لنسبة القرض إلى القيمة هو كالتالي:  

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

نسبة القرض إلى القيمة

٣٣١٫٠٦٨٤٤٧٫٢٠١أقل من ٥٠٪

٪٥١٨٨٩٫٤١٠١٫٠٠١٫٥٤٩ - ٧٠

٪٧١٦٤٢٫٧١٦٦١٧٫١٩٢ - ٩٠

٪٩١٧٫٣٤٣ - ١٠٠-

-٥١٧أكثر من ١٠٠٪

١٫٨٧١٫٠٥٤٢٫٠٦٥٫٩٤٢المجموع

إجراؤها  يتم  تعديالت  أي  الضمان  قيمة  من  ويستثنى  الضمان.  قيمة  إلى  القرض  مبلغ  إجمالي  كنسبة  القيمة  إلى  القرض  نسبة  احتساب  يتم 
للحصول على الضمان أو بيعه. وتستند قيمة الضمان بالنسبة للقروض برهن سكني إلى قيمة الضمان عند اQنشاء المحدث بناء على التغيرات 

في مؤشرات أسعار المنازل.

قروض تعرضت النخفاض في القيمة:

بالنسبة للقروض التي تعرضت لالنخفاض في القيمة، تستند قيمة الضمان إلى أحدث عمليات التثمين. وفيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان من 
قروض ا�فراد برهن عقاري التي تعرضت لالنخفاض في القيمة وفق~ لنسبة القرض إلى القيمة:

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

نسبة القرض إلى القيمة

٤٫٠٠٩١٠٫٠٩٦أقل من ٥٠٪

٪٥١١٤٫٠٧٤٤١٫٣٧١ - ٧٠

٢٥٫٠٨٨٧٫٢٨٢أكثر من ٧٠٪

٤٣٫١٧١٥٨٫٧٤٩المجموع

كما في 31 ديسمبر 2016، بلغ صافي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات التي تعرضت لالنخفاض في القيمة والممنوحة إلى العمالء من ا�فراد (بما 
فيها الرهونات) 122٫011٫000 درهم (2015: 180٫309٫000 درهم)، كما بلغت قيمة الضمانات القابلة للتحديد المحتفظ بها مقابل تلك القروض والسلفيات 

76٫401٫000 درهم (2015: 68٫435٫000 درهم).
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مخاطر االئتمان (تابع)

عمالء شركات
من  العمالء  إلى  والممنوحة  القيمة  في  لالنخفاض  تعرضت  التي  والسلفيات  للقروض  الدفترية  القيمة  صافي  بلغ   ،2016 ديسمبر   31 في  كما 
الشركات 687٫657٫000 درهم (2015: 480٫841٫000)، كما بلغت قيمة الضمانات القابلة للتحديد (ال سيما العقارات التجارية) المحتفظ بها مقابل تلك 
القروض والسلفيات 178٫952٫000 درهم (2015: 98٫521٫000 درهم). وبالنسبة لكل قرض، تصل قيمة الضمانات المفصح عنها إلى القيمة االسمية 

للقرض المحتفظ به مقابها. 

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية 
التي تتم تسويتها بتسليم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى. وتنشأ مخاطر السيولة نتيجة الحتمالية عدم قدرة المجموعة على الوفاء 
اQدارة بترتيب مصادر تمويل متنوعة  المخاطر، قامت  العادية والصعبة. وللحد من هذه  الظروف  بالتزامات السداد عند استحقاقها في ظل 
التدفقات  ومراقبة  السيولة  عنصر  االعتبار  بعين  ا�خذ  مع  الموجودات  Qدارة  سياسة  طبقت  أنها  كما  ا�ساسية،  الودائع  قاعدة  إلى  باQضافة 
النقدية المستقبلية والسيولة بشكل يومي. وقد قامت المجموعة بإعداد عمليات رقابة داخلية وخطط طوارئ Qدارة مخاطر السيولة. ويتضمن 

ذلك إجراء تقييم للتدفقات النقدية المتوقعة وتوفر ضمانات من الدرجة العالية يمكن استخدامها لضمان توفر تمويل إضافي عند الحاجة.

المتوقع للتدفقات  التوقف غير  المفترض أن يتم تسييلها بسهولة في حالة  وتحتفظ المجموعة بمحفظة موجودات متداولة ومتنوعة من 
النقدية. وتملك المجموعة أيض~ تسهيالت ائتمانية ملتزم بها يمكن الحصول عليها للوفاء باحتياجات السيولة لديها. إضافة إلى ذلك، تحتفظ 
المجموعة بوديعة إلزامية لدى مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي تساوي ٪14 من الودائع الجارية و٪1 من الودائع �جل. ووفق~ لسياسات 
المتعلقة  الضغط  لعناصر  الواجبة  العناية  إيالء  مع  التصورات،  من  متنوعة  مجموعة  ضوء  في  وإدارته  السيولة  مركز  تقييم  يتم  المجموعة، 
بالسوق بشكل عام والمجموعة على وجه التحديد. الجانب ا�كثر أهمية هو االحتفاظ بنسب الحدود النظامية ل�قراض إلى الموارد المستقرة 
العربية  اQمارات  مصرف  قبل  من  المؤهلة  السائلة  الموجودات  نسبة  إدخال  تم  وقد  المطلوبات.  إجمالي  إلى  المؤهلة  السائلة  والموجودات 
المتحدة المركزي في سنة 2015، وقد استبدلت هذه النسبة نسبة الموجودات السائلة. وتتكون الموجودات السائلة المؤهلة من النقد وا�رصدة 

لدى المصرف المركزي والودائع البنكية قصيرة ا�جل وسندات الدين المؤهلة. وقد كانت هذه النسب كما في السنة كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٨١٫٠٪٧٧٫٥٪نسبة اQقراض إلى الموارد المستقرة

١٨٫٧٪١٩٫٢٪نسبة الموجودات السائلة المؤهلة

هذه  مراقبة  ويتم  العمالء.  إلى  لقروضها  تمويل  كمصادر  التوفير  وحسابات  �جل  والودائع  الجارية  الحسابات  أهمية  على  المجموعة  وتشدد 
الجارية  العمالء  العمالء كنسبة من حسابات  إلى  والسلفيات  القروض  تقارن  التي  المستقرة  الموارد  إلى  اQقراض  باستخدام نسبة  الحسابات 

ا�ساسية وحسابات التوفير ا�ساسية للعمالء إلى جانب التمويل �جل. 

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٨٧ البنك العربي المتحد



إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر السيولة (تابع)

ُحددت آجال االستحقاق للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية بتاريخ بيان المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي دون ا�خذ باالعتبار آجال 
االستحقاق السارية وفق~ لما تشير إليه تجربة المجموعة السابقة في االحتفاظ بالودائع وتوفر ا�موال السائلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ كما يلي:

أقل من ٣ 
أشهر

من ٣ 
أشهر
إلى ٦ 
أشهر

من ٦ 
أشهر

إلى ١٢ 
أشهر

المجموع 
الفرعي 
�قل من
١ إلى ٥ ١٢ شهر9

سنوات
 أكثر من 
٥ سنوات

ا?جمالي 
الفرعي 

�كثر من
١٢ أشهر

ا?جماليغير مؤرخ

ألف درهم
ألف 

درهم
ألف 

درهم
ألف 

درهم
ألف 

درهم
ألف 

درهم
ألف 

درهم
ألف 

درهم
ألف 

درهم

الموجودات

نقد وأرصدة لدى 
مصرف اQمارات العربية 

المتحدة المركزي
٢٫٧٦٦٫٥٢٨----٢٫٤٦٦٫٥٢٨١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٢٫٧٦٦٫٥٢٨

مبالغ مستحقة من
٣٦٥٫٠٧٦----٣٦٥٫٠٧٦-٢٤٠٫٠٧٦١٢٥٫٠٠٠ بنوك أخرى

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

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

---------استثمار عقاري

ممتلكات ومعدات وأعمال 
٥٨٤٫٣٢٥٥٨٤٫٣٢٥-------رأسمالية قيد التنفيذ

٨٧٦٫٣٠٠-٥٣٨٫١٠٥١١٨٫٠٨٠١٣٧٫٧١٢٧٩٣٫٨٩٧٧٥٫٠٩٤٧٫٣٠٩٨٢٫٤٠٣موجودات أخرى

مخصص االنخفاض في 
(٩٨٨٫٩٩٢)----(٩٨٨٫٩٩٢)--(٩٨٨٫٩٩٢)قيمة القروض والسلفيات

٥٫٩٨٦٫٧٦٦٩٨٦٫٠٢٦٩٨٤٫٣٢٧٧٫٩٥٧٫١١٩٦٫٢٤٩٫١٨٧٦٫٤٥١٫٧٥٦١٢٫٧٠٠٫٩٤٣٥٩٣٫٤٨٢٢١٫٢٥١٫٥٤٤مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق 
الملكية للمساهمين

١٫٠٩٥٫٤٨٢-٤٤٠٫٦٧٦-٢٢٠٫٣٣٨٦٥٤٫٨٠٦٤٤٠٫٦٧٦-٤٣٤٫٤٦٨مبالغ مستحقة للبنوك

١٥٫٥٣٨٫٠١٥-٧٦٧٫٠١٨-١١٫١٥٤٫٩٠٠٢٫٠١١٫٥٢٦١٫٦٠٤٫٥٧١١٤٫٧٧٠٫٩٩٧٧٦٧٫٠١٨ودائع العمالء

١٫٥٢٤٫٠٠٥-١٫٤٣٢٫١٩٧-٩١٫٨٠٨٩١٫٨٠٨١٫٤٣٢٫١٩٧--قروض متوسطة ا�جل

٦٨٦٫٦٤٢١٠٤٫٧٦٤١١٨٫٣٩٢٩٠٩٫٧٩٨٤٣٫٨٨٩٢٣٫٥٢٣٦٧٫٤١٢٣٠٫١١٥١٫٠٠٧٫٣٢٥مطلوبات أخرى

حقوق الملكية 
٢٫٠٨٦٫٧١٧٢٫٠٨٦٫٧١٧-------للمساهمين

مجموع المطلوبات 
وحقوق الملكية 

للمساهمين
١٢٫٢٧٦٫٠١٠٢٫١١٦٫٢٩٠٢٫٠٣٥٫١٠٩١٦٫٤٢٧٫٤٠٩٢٫٦٨٣٫٧٨٠٢٣٫٥٢٣٢٫٧٠٧٫٣٠٣٢٫١١٦٫٨٣٢٢١٫٢٥١٫٥٤٤

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

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
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إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر السيولة (تابع)

فيما يلي آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

أقل من ٣ 
أشهر

من ٣ 
أشهر
إلى ٦ 
أشهر

من ٦ 
أشهر

إلى ١٢ 
أشهر

المجموع 
الفرعي 
�قل من
١ إلى ٥ ١٢ شهر9

سنوات
 أكثر من 
٥ سنوات

ا?جمالي 
الفرعي 

�كثر من
١٢ أشهر

ا?جماليغير مؤرخ

ألف درهم
ألف 

درهم
ألف 

ألف درهمدرهم
ألف 

درهم
ألف 

درهم
ألف 

درهم
ألف 

ألف درهمدرهم

الموجودات

نقد وأرصدة لدى 
مصرف اQمارات العربية 

المتحدة المركزي
٣٫٠٧٥٫٣٥٢----٣٫٠٧٥٫٣٥٢--٣٫٠٧٥٫٣٥٢

مبالغ مستحقة من
٨٦٤٫٣٨٦----٨٦٤٫٣٨٦-٧٧٢٫٥٧٨٩١٫٨٠٨ بنوك أخرى

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

٣٦٫٩٠٥٥٥٫٥٧٠٥٧٫٢٩٦١٤٩٫٧٧١٩٦٧٫٥٤٣١٫٤٣٢٫٣٤٦٢٫٣٩٩٫٨٨٩٩٫٦٩٠٢٫٥٥٩٫٣٥٠استثمارات 

٧٨٫٠٠٠٧٨٫٠٠٠-------استثمار عقاري

ممتلكات ومعدات وأعمال 
٥٨٧٫٧١٨٥٨٧٫٧١٨-----رأسمالية قيد التنفيذ

٨٢٧٫١٨٦-٤٠٫٧٤٥-٦٢٩٫٩٠٩١٢٢٫٣٢٤٣٤٫٢٠٨٧٨٦٫٤٤١٤٠٫٧٤٥موجودات أخرى

مخصص االنخفاض في 
 (٨١٩٫٠٢٥)--- (٨١٩٫٠٢٥)-- (٨١٩٫٠٢٥)قيمة القروض والسلفيات

٧٫٦٤٧٫٩٧١١٫٠٦٨٫٧١٧٦٢٦٫٢٨٨٩٫٣٤٢٫٩٧٦٧٫٦٧٠٫٠٤٦٥٫٩٧٥٫١٩٣١٣٫٦٤٥٫٢٣٩٦٧٥٫٤٠٨٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق 
الملكية للمساهمين

١٫٠٣٧٫٩٤٦-٣٦٧٫٢٣٠-٥١٩٫١٧٣٦٧٠٫٧١٦٣٦٧٫٢٣٠-١٥١٫٥٤٣مبالغ مستحقة للبنوك

١٦٫٧٧٥٫٠٤٣-٧٢٨٫٢٦٥-١٢٫٣٣٢٫٧٠٦١٫٩٩٨٫٨٣٠١٫٧١٥٫٢٤٢١٦٫٠٤٦٫٧٧٨٧٢٨٫٢٦٥ودائع العمالء

٢٫٣١٣٫٥٤٩-١٫٩٩٤٫٢١٩-٣١٩٫٣٣٠١٫٩٩٤٫٢١٩--٣١٩٫٣٣٠قروض متوسطة ا�جل

٧٠١٫٣٢٢١٢١٫٦٧٤٣٢٫٧١٥٨٥٥٫٧١١٤٢٫١٤٤٤٠٫١٦٠٨٢٫٣٠٤٢٩٫١١٥٩٦٧٫١٣٠مطلوبات أخرى

حقوق الملكية 
٢٫٥٦٩٫٩٥٥٢٫٥٦٩٫٩٥٥-------للمساهمين

مجموع المطلوبات 
وحقوق الملكية 

للمساهمين
١٣٫٥٠٤٫٩٠١٢٫١٢٠٫٥٠٤٢٫٢٦٧٫١٣٠١٧٫٨٩٢٫٥٣٥٣٫١٣١٫٨٥٨٤٠٫١٦٠٣٫١٧٢٫٠١٨٢٫٥٩٩٫٠٧٠٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣

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

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
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إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر السيولة (تابع)

تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية 

يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ على أساس التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. ويتم 
التعامل مع المبالغ المسددة الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان هذا اQشعار سوف يتم تقديمه في الحال. ومع ذلك، تتوقع المجموعة أن العديد من 
إليه تجربة المجموعة السابقة في  النقدية المتوقعة وفق~ لما تشير  العمالء لن يطلبوا السداد في أقرب موعد للدفع، وال يعكس الجدول التدفقات 

االحتفاظ بالودائع.

تحت الطلب
أقل من ٣ 

أشهر
من ٣ - ١٢ 

 bشهر
من ١ - ٥
سنوات

أكثر من 
المجموع ٥ سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

31 ديسمبر 2016

١٫١١٦٫٥٦١-١٢٫٤٩١٤٢٣٫٥٦٠٢٢٤٫١١١٤٥٦٫٣٩٩مبالغ مستحقة للبنوك

١٥٫٧١١٫٢٢٠-٤٫٥٣٨٫٤٧٥٦٫٦٨٤٫٩٨٠٣٫٦٨٦٫٨٧٧٨٠٠٫٨٨٨ودائع العمالء

١٫٥٩١٫٧٥٨-٩٤٫٤٨١١٫٤٩٧٫٢٧٧--قروض متوسطة ا�جل 

٧٩٢٫٥٤٣-١٧١٫٥٨٦٣٩٣٫٤٦٢٢٠٩٫٤٤٣١٨٫٠٥٢مطلوبات أخرى

٦٫٥٢٤١٩٫٥٧١١٠٢٫١١٨٥٧٫٥٩٠١٨٥٫٨٠٣-مشتقات مالية

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

تحت الطلب
أقل من ٣

 أشهر
من ٣ - ١٢ 

شهر� 
من ١ - ٥
سنوات

أكثر من 
المجموع ٥ سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

١٫٠٤٣٫٧٤٣-٦٫٤٥٨١٤٥٫٢٣٠٥٢٢٫٦١٣٣٦٩٫٤٤٢مبالغ مستحقة للبنوك

١٦٫٩٠٣٫٦٣٣-٥٫١٢٦٫٠٢٢٧٫٢٥٧٫١٨٦٣٫٧٧٠٫٩٤٤٧٤٩٫٤٨١ودائع العمالء

٢٫٣٩٥٫٤٥٤-٢٫٠٧٥٫٩٠٢-٣١٩٫٥٥٢-قروض متوسطة ا�جل 

٧٩١٫٦٤٩-١٤١٫٤٥٢٤٧٨٫٧٠٦١٤٠٫٧٩٦٣٠٫٦٩٥مطلوبات أخرى

٦٫٦٨٢٢٠٫٠٤٥١٠١٫٢٣٦٧٤٫٢٢٧٢٠٢٫١٩٠-مشتقات مالية

مجموع المطلوبات  المالية 
٥٫٢٧٣٫٩٣٢٨٫٢٠٧٫٣٥٦٤٫٤٥٤٫٣٩٨٣٫٣٢٦٫٧٥٦٧٤٫٢٢٧٢١٫٣٣٦٫٦٦٩غير المخصومة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
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إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر السيولة (تابع)

أو  باQجمالي  المبالغ  المخصومة. ومع ذلك، قد تتم تسوية هذه  النقدية  التدفقات  أعاله إجمالي  الجدول  الموضحة في  المشتقة  المالية  ا�دوات  تمثل 
بالصافي. ويبين الجدول التالي مطابقة تلك المبالغ مع قيمها الدفترية.

تحت  الطلب
أقل من ٣ 

أشهر
من ٣ - ١٢ 

 bشهر
من ١ - ٥
سنوات

أكثر من 
المجموع ٥ سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

31 ديسمبر 2016

٢٫٥٢٨٨٫٥٧٧٧٠٫٥١٤٥١٫٩٤٧١٣٣٫٥٦٦-التدفقات النقدية الداخلة

(١٨٥٫٨٠٣)(٥٧٫٥٩٠)(١٠٢٫١١٨)(١٩٫٥٧١)(٦٫٥٢٤)-التدفقات النقدية الخارجة

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

المخصومة با�سعار المطبقة
(٥١٫٤١٣)(٥٫٥٢٢)(٣١٫٠٦٣)(١٠٫٨٧٢)(٣٫٩٥٦)-بين البنوك

تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية (تابع)

تحت الطلب
أقل من ٣ 

أشهر
من ٣ - ١٢ 

 bشهر
من ١ - ٥
سنوات

أكثر من 
المجموع ٥ سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

31 ديسمبر 2016

١٫٧٨٠٦٫٨١٨٥٨٫١٢٤٥٨٫٠٠٨١٢٤٫٧٣٠-التدفقات النقدية الداخلة

(٢٠٢٫١٩٠)(٧٤٫٢٢٧)(١٠١٫٢٣٦)(٢٠٫٠٤٥)(٦٫٦٨٢)-التدفقات النقدية الخارجة

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

المخصومة با�سعار المطبقة
(٧٦٫٤٠٠)(١٥٫٩٠٤)(٤٢٫٥٠٠)(١٣٫١٢٤)(٤٫٨٧٢)-بين البنوك

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٩١ البنك العربي المتحد



إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر السيولة (تابع)

ويظهر الجدول التالي آجال االستحقاق التعاقدي للمطلوبات المحتملة وااللتزامات للمجموعة:

تحت الطلب
أقل من ٣ 

أشهر
من ٣ - ١٢ 

 bشهر
من ١ - ٥
سنوات

أكثر من 
المجموع ٥ سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

31 ديسمبر 2016

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

٢٫٧١٦٫٩٦٦----٢٫٧١٦٫٩٦٦التزامات

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

تحت الطلب
أقل من ٣ 

أشهر
من ٣ - ١٢ 

 bشهر
من ١ - ٥
سنوات

أكثر من 
المجموع ٥ سنوات

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

31 ديسمبر ٢٠١٦

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

٢٫٧٨٤٫٦٢٩----٢٫٧٨٤٫٦٢٩التزامات

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

ال تتوقع المجموعة أن يتم سحب كافة المطلوبات المحتملة وااللتزامات قبل انتهاء االلتزامات، وبالتالي يتوقع أن تكون التدفقات النقدية الفعلية أقل 
بكثير من تلك الظاهرة في الجدول أعاله.

مخاطر السوق
تنشأ مخاطر السوق نتيجة للتقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت ا�جنبية وأسعار ا�سهم. قام مجلس اQدارة بوضع حدود بشأن المخاطر 

التي يمكن قبولها. تتم مراقبة مخاطر السوق بصورة منتظمة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة.

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على ا�رباح المستقبلية أو القيم العادلة ل7دوات المالية. تتعرض المجموعة 
لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم التوافق أو لوجود فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات وا�دوات خارج بيان المركز المالي والتي يحين موعد 
استحقاقها أو إعادة تسعيرها في فترة معينة. قام مجلس اQدارة بوضح حدود على فجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. تتم مراقبة المراكز المالية 

بصورة يومية ويتم استخدام استراتيجيات التحوط لضمان االحتفاظ بالمراكز المالية ضمن الحدود الموضوعة.

تتم إدارة مخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية من خالل مراقبة فجوات أسعار الفائدة وتطبيق حدود معتمدة مسبق~ لعمليات إعادة التسعير. تقوم 
لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة االلتزام بتلك الحدود ويساعدها في ذلك الخزينة فيما يتعلق بمراقبة ا�عمال اليومية.

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
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إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر السيولة (تابع)

ويلخص الجدول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة بنهاية السنة. وفيما يلي ملخص مركز الفروق في أسعار الفائدة لدى البنك للمحافظ غير التجارية:

أقل من ٣ 
١ إلى ٥ سنوات٣ إلى ١٢ شهرb أشهر

أكثر من ٥ 
سنوات

حساس لغير 
القيمة الدفتريةالفائدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الموجودات

نقد وأرصدة  لدى مصرف اQمارات 
١٫٥٦٦٫٥٢٨٢٫٧٦٦٫٥٢٨--٩٠٠٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠العربية المتحدة المركزي    

١٧٤٫٤٢٢٣٦٥٫٠٧٦--٦٥٫٦٥٤١٢٥٫٠٠٠مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

١٣٫٣٤٥٫٥٦٢-٧٫٥٣٠٫٢٣٨١٫٣٢٠٫٠٩١٣٫٧٣٦٫٥٨٩٧٥٨٫٦٤٤قروض وسلفيات 

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

------استثمار عقاري

ممتلكات ومعدات وأعمال 
٥٨٤٫٣٢٥٥٨٤٫٣٢٥----رأسمالية قيد التنفيذ

٨٧٦٫٣٠٠٨٧٦٫٣٠٠----موجودات ا�خرى

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

المطلوبات وحقوق الملكية 
للمساهمين

١٢٫٤٩١١٫٠٩٥٫٤٨٢---١٫٠٨٢٫٩٩١مبالغ مستحقة للبنوك

٤٫٣٦٠٫٤٠٤١٥٫٥٣٨٫٠١٥-٦٫٨٩٠٫٢٥٤٣٫٥٢٨٫٧٩٢٧٥٨٫٥٦٥ودائع العمالء

١٫٥٢٤٫٠٠٥----١٫٥٢٤٫٠٠٥قروض متوسطة ا�جل

١٫٠٠٧٫٣٢٥١٫٠٠٧٫٣٢٥----مطلوبات أخرى

٢٫٠٨٦٫٧١٧٢٫٠٨٦٫٧١٧----حقوق الملكية للمساهمين

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

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

١٦٫١٣٠٫٢٨١١٧٫١٩٤٫٢٤٥---١٫٠٦٣٫٩٦٤خارج الميزانية العمومية

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

أقل من ٣ 
١ إلى ٥ سنوات٣ إلى ١٢ شهرb أشهر

أكثر من ٥ 
سنوات

حساس لغير 
القيمة الدفتريةالفائدة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٥

الموجودات

نقد وأرصدة  لدى مصرف اQمارات 
٢٫٢٧٥٫٣٥٢٣٫٠٧٥٫٣٥٢---٨٠٠٫٠٠٠العربية المتحدة المركزي    

١٧٧٫٦٨٦٨٦٤٫٣٨٦--٥٩٤٫٨٩٢٩١٫٨٠٨مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

١٥٫٦٧١٫٦٣١-٥٫٨٨٨٫٣٩١١٫٦٤٠٫٢٣٦٦٫٧٣٥٫١٦٠١٫٤٠٧٫٨٤٤قروض وسلفيات 

٧٣٫٦٢٨١١٢٫٨٦٦٩٦٧٫٥٤٣١٫٣٩٥٫٦٢٦٩٫٦٨٧٢٫٥٥٩٫٣٥٠استثمارات

٧٨٫٠٠٠٧٨٫٠٠٠----استثمار عقاري

ممتلكات ومعدات وأعمال 
٥٨٧٫٧١٨٥٨٧٫٧١٨----رأسمالية قيد التنفيذ

٨٢٧٫١٨٦٨٢٧٫١٨٦----موجودات ا�خرى

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

المطلوبات وحقوق الملكية 
للمساهمين

٦٫٤٥٨١٫٠٣٧٫٩٤٦--٨٦١٫١٨٣١٧٠٫٣٠٥مبالغ مستحقة للبنوك

٤٫٨١٣٫٩٩٤١٦٫٧٧٥٫٠٤٣-٧٫٦٢٠٫٢٣٦٣٫٦٣٢٫٤٢٦٧٠٨٫٣٨٧ودائع العمالء

٢٫٣١٣٫٥٤٩---١٫٧١٤٫٨٠٤٥٩٨٫٧٤٥قروض متوسطة ا�جل

٩٦٧٫١٣٠٩٦٧٫١٣٠----مطلوبات أخرى

٢٫٥٦٩٫٩٥٥٢٫٥٦٩٫٩٥٥----حقوق الملكية للمساهمين

مجموع المطلوبات  وحقوق 
٨٫٣٥٧٫٥٣٧٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣-١٠٫١٩٦٫٢٢٣٤٫٤٠١٫٤٧٦٧٠٨٫٣٨٧الملكية للمساهمين

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

العجز المتراكم لحساسية 
- -١٫٥٩٨٫٤٣٨٤٫٤٠١٫٩٠٨(٥٫٣٩٥٫٨٧٨)(٢٫٨٣٩٫٣١٢)أسعار  الفائدة

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إدارة المخاطر (تابع)   ٢٧

مخاطر السيولة (تابع)

يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات المعقولة في أسعار الفائدة، مع بقاء كافة المتغيرات ا�خرى ثابتة، كما هي مدرجة ضمن بيان الدخل 
للمجموعة. لم يكن هناك تأثير مادي على حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.

تتمثل حساسية بيان الدخل الموحد في تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة لمدة سنة، بناًء على المعدل المتغير 
للموجودات المالية غير التجارية والمطلوبات المالية المحتفظ بها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، بما في ذلك تأثير أدوات التحوط.

٢٠١٦٢٠١٥

التغير في نقاط 
ا�ساس

الموجودات

حساسية صافي 
إيرادات الفوائد

التزامات
ألف درهم

التغير في نقاط 
ا�ساس

الموجودات

حساسية صافي 
إيرادات الفوائد 

التزامات
ألف درهم

حقوق الملكية

٧٫٧١٠+١٦٫٠٥١٢٥+٢٥الزيادة في المعدل

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

للموجودات  جوهري  تعرض  لصافي  تخضع  ال  المجموعة  أن  حيث  االمريكي  بالدوالر  رئيسي  بشكل  أعاله  المبينة  الفائدة  معدالت  حساسية  تتعلق 
والمطلوبات المالية غير التجارية المحّملة بأسعار فائدة متغيرة والمقومة بعمالت أخرى.  

العادلة لهذه  القيمة  التغير في  المحوطة. ويؤدي  ثابتة غير  الناشئة من محفظة السندات بمعدالت  العادلة  القيمة  إلى مخاطر  البنك أيض~  ويتعرض 
السندات بنسبة +/-٥٪ إلى تغير في احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية بقيمة ١٫٥٠٠٫٠٠٠ درهم (٢٠١٥: ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم) 

مخاطر العمالت 
مخاطر العمالت هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة ا�داة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت ا�جنبية. حددت المجموعة سقوفا على 

المراكز من حيث العملة. وتتم مراقبة المراكز يوميا وتستخدم استراتيجيات التحوط للتأكد من التزام المراكز بالسقوف الموضوعة. 

بما أن سعر صرف الدرهم اQماراتي ومعظم عمالت دول مجلس التعاون الخليجي مربوطة حالي~ بالدوالر ا�مريكي، فإن ا�رصدة بالدوالر ا�مريكي ال تمثل 
مخاطر كبيرة للعملة.

تشير الجداول أدناه إلى العمالت التي تواجه المجموعة تعرض~ كبير� لمخاطرها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ على موجوداتها ومطلوباتها النقدية وتدفقاتها 
النقدية المتوقعة. يحتسب التحليل أثر حركة سعر العملة المحتمل بشكٍل معقول مقابل الدرهم اQماراتي، مع بقاء كافة المتغيرات ا�خرى ثابتة في 

بيان الدخل الموحد (بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الحساسة للتغير في سعر العملة) وحقوق الملكية. 

٢٠١٦٢٠١٥

التغير في سعر 
العملة

٪

التأثير على
 الربح

ألف درهم

التغير في سعر 
العملة

٪

التأثير على
 الربح

ألف درهم

العملة

ألف درهمألف درهم

(٨)+٧١٠+١٠يورو 

١+١٠(١)+١٠جنية استرليني

مخاطر التشغيل 
الخارجية. عندما تفشل الضوابط  أو ا�حداث  أو الغش واالحتيال  البشري  الخطأ  أو  الناجمة عن تعطل ا�نظمة  التشغيل هي مخاطر الخسارة  مخاطر 
الرقابية في أداء وظيفتها، يمكن لمخاطر التشغيل أن تسبب ضرر� لسمعة المجموعة أو أن يكون لها تداعيات قانونية أو تنظيمية أو أن تؤدي إلى 
خسارة مالية. ال تتوقع المجموعة القضاء على جميع مخاطر التشغيل، ولكن قد تستطيع المجموعة إدارة هذه المخاطر من خالل آليات الرقابة ورصد 
المخاطر المحتملة والتصدي لها. تشمل الضوابط الرقابية الفصل الفّعال بين الواجبات، وإجراءات منح حق الوصول والتفويض والتسوية، وآليات تثقيف 

الموظفين وتقييمهم بما في ذلك استخدام التدقيق الداخلي.

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٩٥ البنك العربي المتحد



تحليل القطاعات  ٢٨

�غراض تقديم التقارير إلى المسؤولين الرئيسيين عن اتخاذ القرارات التشغيلية، تم تنظيم أنشطة المجموعة في أربعة قطاعات:

- يتولى بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية ا�خرى والودائع والحسابات الجارية للعمالء من   قطاع الخدمات المصرفية للشركات 
       الشركات والمؤسسات التجارية. 

- يتولى بشكل رئيسي إدارة ودائع العمالء ا�فراد، وتقديم قروض للمستهلكين، وتسهيالت السحب   قطاع الخدمات المصرفية ل7فراد  
على المكشوف، وتسهيالت بطاقات االئتمان، وتسهيالت تحويل االموال، إضافة إلى الخدمات المصرفية اQسالمية.     

- يتولى بشكل رئيسي تقديم خدمات ا�سواق المالية، والتداول، والخزينة، باQضافة إلى إدارة عمليات التمويل   قطاع الخزينة   
       الخاصة بالمجموعة بما في ذلك اQشراف على عمليات شركة الصدارة لالستثمار.

- تشمل محفظة اQقراض غير ا�ساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الشخصية إلى أصحاب   أخرى     
        المشاريع الذين يعملون لحسابهم الخاص وأقسام المركز الرئيسي للبنك.

تجري المعامالت ما بين القطاعات وفق~ للمعدالت الحالية في السوق على أساس تجاري بحت. وتخصم / تضاف الفوائد في قطاعات ا�عمال على أساس نسبة 
إجمالية ُتقارب التكلفة الهامشية ل7موال.

فيما يلي معلومات القطاعات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

المجموعأخرىالخزينةل�فراد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

١٠٧٫٧٩١٣٣٫٦٧٣٨٢٫١٢٦٤٫١٦٩٢٢٧٫٧٥٩إيرادات تشغيلية أخرى

(٣٧٢٫٦٢٦)(٢٠٫٦٧٣)(٤٠٫٨٦٣)(١٣٧٫٦٨٨)(١٧٣٫٤٠٢)مصاريف تشغيلية

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

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

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

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

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

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

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التقرير السنوي 2016



تحليل القطاعات (تابع)   ٢٨

فيما يلي معلومات القطاعات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

الخدمات 
المصرفية 
للشركات

الخدمات 
المصرفية 

المجموعأخرىالخزينةل�فراد

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٢٥٫٣٧٧١٦٩٫٣٠٢٤٤٫٠٤٨٣٤٨٫٤٩٣٩٨٧٫٢٢٠صافي إيرادات الفوائد

١٠٨٫٧٠١٢٥٫٩٩٧٤٣٫٧٤٣٣٠٫٤٣٦٢٠٨٫٨٧٧إيرادات تشغيلية أخرى

(٤٩١٫٤٠٢)(٦٠٫٨٠٧)(٤٤٫٨٩١)(٢٠٦٫٢١٠)(١٧٩٫٤٩٤)مصاريف تشغيلية

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

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

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

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

١١٫٢٩٠٫٦٧٥٤٫٠٨٧٫١٩٧٦٫٤٩٩٫٠٨٨١٫٧٨٦٫٦٦٣٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣موجودات القطاع

١٢٫٤٥٥٫٠٤٨٤٫٥١٤٫٢٧٢٣٫٣٥١٫٤٩٥٧٧٢٫٨٥٣٢١٫٠٩٣٫٦٦٨مطلوبات القطاع

تعمل المجموعة في منطقة جغرافية واحدة فقط، وهي الشرق ا�وسط. وعليه، لم يتم تقديم التحاليل الجغرافية ل�يرادات التشغيلية وصافي ا�رباح 
وصافي الموجودات.

القيم العادلة ل�دوات المالية  ٢٩

تحديد القيمة العادلة وتسلسل مستويات قياس القيمة العادلة
تستخدم المجموعة المستويات التالية لتحديد وبيان القيمة العادلة ل7دوات المالية عن طريق أساليب التقييم:

ا�سعار المعلنة (غير المعدلة) في ا�سواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. المستوى ا�ول  

أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة،   المستوى الثاني  
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.    

أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات جديرة    المستوى الثالث  
بالمالحظة في السوق.    

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

البنك العربي المتحد



القيمة  العادلة ل�دوات المالية (تابع)   ٢٩

ا�دوات والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

يعرض الجدول التالي تحليل ا�دوات المالية والموجودات المدرجة بالقيمة العادلة بحسب تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة:

المستوى
 ا�ول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

استثمارات متاحة للبيع مدرجة 

١٫٣٢٩٫٨٠٦--١٫٣٢٩٫٨٠٦سندات دين حكومية

١٫٩٧٤٫٧٩٠--١٫٩٧٤٫٧٩٠سندات دين أخرى

٩٫٠٨١--٩٫٠٨١أدوات حقوق ملكية غير مدرجة

٧٦٧٦-- أدوات حقوق ملكية

٧٦٣٫٣١٣٫٧٥٣-٣٫٣١٣٫٦٧٧المجموع

----استثمار عقاري

موجودات مشتقة

١٠٠٫٩٦٣-١٠٠٫٩٦٣-عقود آجلة

٨٫١٣٣-٨٫١٣٣-عقود مقايضة أسعار الفائدة

٨٦٧-٨٦٧-عقود مقايضة العمالت

١٠٩٫٩٦٣-١٠٩٫٩٦٣-المجموع

٣٫٣١٣٫٦٧٧١٠٩٫٩٦٣٧٦٣٫٤٢٣٫٧١٦مجموع الموجودات المالية

مطلوبات مشتقة

٥٢٫٨٢٠-٥٢٫٨٢٠-عقود آجلة

٢٩٫١٢٠-٢٩٫١٢٠-مقايضات أسعار الفائدة

٨٦٧-٨٦٧-خيارات العمالت

٨٢٫٨٠٧-٨٢٫٨٠٧-مجموع المطلوبات المالية

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التقرير السنوي ٩٨2016



القيم العادلة ل�دوات المالية (تابع)   ٢٩

ا�دوات والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة (تابع)

يعرض الجدول التالي تحليل ا�دوات المالية والموجودات المدرجة بالقيمة العادلة بحسب تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة:

المستوى
 ا�ول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

استثمارات متاحة للبيع مدرجة 

١٫٠١٧٫٤٤٥--١٫٠١٧٫٤٤٥سندات دين حكومية

١٫٥٣٢٫٢١٥--١٫٥٣٢٫٢١٥سندات دين أخرى

٩٫٦١٤--٩٫٦١٤أدوات حقوق ملكية

استثمارات غير مدرجة

٧٦٧٦--أدوات حقوق ملكية

٧٦٢٫٥٥٩٫٣٥٠-٢٫٥٥٩٫٢٧٤المجموع

٩٦٫٠٠٠-٩٦٫٠٠٠-استثمار عقاري

موجودات مشتقة

٢٧٫٠٩٢-٢٧٫٠٩٢-عقود آجلة

١٫١٤٢-١٫١٤٢-عقود مقايضة أسعار الفائدة

١٫١٠٩-١٫١٠٩-عقود مقايضة العمالت

٢٩٫٣٤٣-٢٩٫٣٤٣-المجموع

٢٫٥٥٩٫٢٧٤١٢٥٫٣٤٣٧٦٢٫٦٨٤٫٦٩٣مجموع الموجودات المالية

مطلوبات مشتقة

٢٥٫١٧١-٢٥٫١٧١-عقود آجلة

٤٣٫١٨٢-٤٣٫١٨٢-مقايضات أسعار الفائدة

١٫١٠٩-١٫١٠٩-خيارات العمالت

٦٩٫٤٦٢-٦٩٫٤٦٢-مجموع المطلوبات المالية

االفتراضات  ذلك  ويشمل  التقييم،  أساليب  باستخدام  العادلة  بالقيمة  المدرجة  والموجودات  المالية  ل7دوات  العادلة  القيمة  تحديد  طرق  أدناه  مبين 
المقدرة من قبل المجموعة التي يمكن أن يستخدمها أي مشارك في السوق عند تقييم ا�دوات.

مشتقات
 تتكون منتجات المشتقات المقاسة باستخدام أسلوب تقييم إلى جانب المعطيات الملحوظة في السوق بشكل رئيسي من عقود مقايضة أسعار 
باستخدام  والمقايضة  ا{جلة  ا�سعار  نماذج  استخدام~  التقييم  أساليب  أكثر  ا{جلة. وتتضمن  ا�جنبي  الصرف  العمالت وعقود  الفائدة وعقود خيارات 
ومنحنيات  وا{جلة  الفورية  ا�جنبي  الصرف  المقابلة وعقود  ل7طراف  االئتمانية  الجدارة  بينها  النماذج معطيات مختلفة من  تتضمن  القيمة.  حسابات 

أسعار الفائدة.

استثمارات متاحة للبيع
تتكون االستثمارات المالية المقيمة باستخدام أسلوب التقييم أو نماذج ا�سعار بشكل رئيسي من أسهم غير مدرجة. يتم تقييم هذه الموجودات 
باستخدام نماذج تتضمن أحيان~ بيانات السوق القابلة للمالحظة فقط وفي أوقات أخرى تستخدم البيانات الملحوظة وغير الملحوظة. المدخالت القابلة 
للمالحظة للنماذج تتضمن االفتراضات المتعلقة با�داء المالي المستقبلي للشركة المستثمر فيها ومخاطرها واالفتراضات االقتصادية بشأن قطاع 

ا�عمال والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها. 

استثمار عقاري 
تتم إعادة تقييم العقارات االستثمارية بناًء على القيمة العادلة مما يعكس ظروف السوق في تاريخ التقرير. ويتم تقييم تقديرات التقييم هذه سنوي~ 

على ا�قل من قبل خبير خارجي مستقل بناًء على نموذج تقييم يوصي به مجلس معايير التقييم الدولية.

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

٩٩ البنك العربي المتحد



القيم العادلة ل�دوات المالية (تابع)   ٢٩

ا�دوات والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة (تابع)

الحركة في المستوى الثالث ل�دوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

ال توجد حركات بين مستويات ا�دوات المالية خالل السنة الحالية (٢٠١٥: ال شيء درهم).

ا�رباح أو الخسائر ل�دوات المالية من المستوى الثالث المدرجة في الربح أو الخسارة للسنة:

لم يتم إدراج أرباح أو خسائر ل7دوات المالية من المستوى الثالث في الربح أو الخسارة للسنة (٢١٠٥: ال شيء درهم).

التأثير على القيمة العادلة ل�دوات المالية من المستوى الثالث التي تم قياسها بالقيمة العادلة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية

إن التأثير على القيمة العادلة ل7دوات من المستوى الثالث باستخدام افتراضات بديلة محتملة بشكل معقول حسب فئة ا�داة ضئيل.

ا�دوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة
تشتمل القيم العادلة ل7دوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة على النقد وا�رصدة لدى مصرف اQمارات العربية المتحدة المركزي، والمبالغ المستحقة 
والمطلوبات  العمالء،  للبنوك، وودائع  المستحقة  والمبالغ  المدفوعة مقدما)،  المبالغ  (باستثناء  ا�خرى  والموجودات  والسلفيات،  والقروض  بنوك،  من 
ا�خرى التي يتم تصنيفها ضمن المستوى الثاني على أساس المعطيات الجديرة بالمالحظة في السوق. إن القيم العادلة ل7دوات المالية غير المدرجة 

بالقيمة العادلة ال تختلف اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية. 

فيما يلي ا�ساليب والفرضيات المستخدمة لتحديد القيم العادلة ل7دوات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة في البيانات المالية:

موجودات تقارب قيمها العادلة قيمها الدفترية
بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ذات فترات االستحقاق القصيرة (أقل من ثالثة أشهر)، من المفترض أن القيم الدفترية تقارب قيمها 

العادلة. يتم تطبيق هذا االفتراض للودائع تحت الطلب وحسابات التوفير ذات فترات االستحقاق غير المحددة.

أدوات مالية بأسعار ثابتة
عند  السوقية  الفائدة  أسعار  مقارنة  خالل  من  المطفأة  بالتكلفة  والمدرجة  ثابتة  بأسعار  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  تقدير  يتم 
تسجيلها المبدئي بأسعار السوق الحالية ل7دوات المالية المشابهة. تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع المحملة بفائدة ثابتة على التدفقات النقدية 
المخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة في أسواق المال للديون التي تحمل نفس االئتمان ونفس فترة االستحقاق. بالنسبة ل7دوات ا�خرى ذات 

ا�سعار المتغيرة، يتم تعديلها لتعكس التغير في هوامش االئتمان المطلوبة منذ التسجيل المبدئي با�داة.
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فيما يلي حسابات نسبة المخاطر للموجودات، وفق� �رشادات كفاية رأس المال طبق� التفاقية بازل ٢ الموضوعة للقطاع المصرفي العالمي:

٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

التعرضات المرجحة بالمخاطر

١٥٫٠٣٧٫٥٤٧١٦٫٦٢٦٫٥٠٨مخاطر االئتمان

١٧٢٫٢٧٦٨٠٫٠٢٣مخاطر السوق

٢٫١٨٥٫٦٨٥٢٫٢٧٩٫٠١٧مخاطر التشغيل

١٧٫٣٩٥٫٥٠٨١٨٫٩٨٥٫٥٤٨مجموع التعرضات المرّجحة بالمخاطر

الشريحة ا�ولى والشريحة الثانية من رأس المال

٢٫١٢٤٫٣٦١٢٫٦٤٧٫٧٢٥الشريحة ا¨ولى من رأس المال

١٥٠٫٣٢٥١٣٠٫٠٦١الشريحة الثانية من رأس المال

٢٫٢٧٤٫٦٨٦٢٫٧٧٧٫٧٨٦قاعدة رأس المال

نسبة رأس المال:

١٤.٦٪١٣.١٪مجموع رأس المال النظامي كنسبة من مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر 

مجموع الشريحة ا¨ولى من رأس المال النظامي كنسبة من مجموع الموجودات
المرجحة بالمخاطر

٪١٣.٩٪١٢.٢

يتكون رأس المال التنظيمي بصفة أساسية من الشريحة ا¨ولى من رأس المال، وتشمل رأس المال، وعالوة ا�صدار، وا¨رباح المحتجزة التي تتضمن أرباح 
السنة الحالية، وتحويل العمالت ا¨جنبية، ناقص� توزيعات ا¨رباح المستحقة. يتم إجراء تعديالت على النتائج واالحتياطيات المبنية على المعايير الدولية 
للتقارير المالية على النحو الذي نص عليه مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. العنصر ا¼خر من عناصر رأس المال التنظيمي هو الشريحة الثانية 

لرأس المال التي تشمل المخصصات العامة والتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة. 

التزمت المجموعة بكافة المتطلبات الموضوعة من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بكفاية رأس المال.

كفاية رأس المال  ٣٠

تدير المجموعة بشكل فعال الهيكل الرأسمالي لتغطية المخاطر المتأصلة في العمل. وتتم مراقبة كفاية رأس مال المجموعة باستخدام، من بين 
مقاييس أخرى، القواعد والنسب الموضوعة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية («قواعد / نسب بازل») والتي يتبناها مصرف ا�مارات العربية المتحدة 

في ا�شراف على البنك.

إدارة رأس المال
إن أهداف المجموعة الرئيسية من إدارة رأس المال هي ضمان التزام المجموعة بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة من جهات خارجية ومحافظة المجموعة 

على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأسمالية صحية من أجل دعم أعمال المجموعة وزيادة حصص المساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة قاعدة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وسمات المخاطر التي تتعرض لها 
أنشطتها. ومن أجل المحافظة على قاعدة رأس المال أو تعديلها، فقد تقوم المجموعة بتعديل قيمة دفعات توزيعات ا¨رباح الموزعة على المساهمين 

أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة. لم تطرأ أي تغييرات على ا¨هداف والسياسات والعمليات عن السنوات السابقة.
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أرباح محتجزةاستثمار عقاريبيان المركز المالي الموحد
تغيرات متراكمة 

في القيمة العادلة

ألف درهمألف درهمألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٤

(٦٦٫٨٩٣)١١٠٫٧٩٤٩١٤٫٧٥٩قبل التعديل

-(١٨٫٠٠٠)(١٨٫٠٠٠)إعادة تقييم استثمار عقاري

١٥٫١٤٧(١٥٫١٤٧)-فاعلية التحّوط

(٥١٫٧٤٦)٩٢٫٧٩٤٨٨١٫٦١٢بعد التعديل

مساهمات اجتماعية  ٣١

بلغت المساهمات االجتماعية خالل السنة ال شيء درهم (٢٠١٥: ٥٥٥٫٠٠٠ درهم).

أخطاء الفترة السابقة  ٣٢

إعادة تقييم استثمار عقاري
 ٣١ في  المنتهية  للسنة  للمجموعة  المالية  البيانات  في  المدرج  العقاري  االستثمار  تقييم  في  خطأ  هناك  كان  العقاري،  االستثمار  تقييم  عملية  أثناء 
ديسمبر ٢٠١٤، وتم تصويب هذا الخطأ في السنة الحالية. أدى هذا الخطأ إلى المبالغة في تقدير القيمة الدفترية لالستثمار العقاري وصافي الربح للسنة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ بمبلغ ١٨٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم. تم تعديل تأثير هذا الخطأ المتعلق بالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مقابل ا¶رباح المحتجزة 

كما في ١ يناير ٢٠١٥ و١ يناير ٢٠١٦. 

فاعلية التحّوط
يستثمر البنك في سندات بمعدالت ثابتة يتم تصنيفها كمتاحة للبيع وتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة. ومن أجل التحوط ضد 
هذه المخاطر، أبرم البنك عقود مقايضات معدالت الفائدة مع مختلف ا¶طراف المقابلة. وقد قام البنك بتصنيف هذه العقود كأدوات تحوط والسندات 

كبنود تحوط.

وخالل السنة الحالية، أجرى البنك بمساعدة خبير مستقل اختبارات فعالية التحوط لكافة عالقات التحوط. وعلى الرغم من أن هذه االختبارات لبت معايير 
فعالية التحوط، بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ بأثر رجعي ومستقبلي، كان هناك عدم فاعلية تم تحديده فيما يتعلق بهذه العالقات في 
السنوات السابقة، وقد نتج عن عدم الفاعلية مبالغة في تقدير بيان الدخل للمجموعة، ا¶مر الذي أدى إلى خسارة متراكمة بقيمة ٣٢ مليون درهم كما 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. وينبغي عكس هذه الخسارة من احتياطي القيمة العادلة في حقوق الملكية وتسجيلها في بيان الدخل في سنوات سابقة. 

وبالتالي، وكما هو مبين أدناه، فإن الخسارة المتعلقة بسنة ٢٠١٤ والبالغ قيمتها ١٥٫١ مليون درهم تم تسجيلها ضمن ا¶رباح المحتجزة المرحلة كما في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتي تم تعديلها لتصحيح ا¶خطاء. وبالمثل، فقد تم تسجيل خسارة بقيمة ١٦.٩ مليون درهم متعلقة بسنة ٢٠١٥ في بيان الدخل 

الموحد المقارن للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، وهو ما تم تصحيحه وتعديله وفقÎ لذلك.  

فيما يلي تأثير تصحيح أخطاء الفترة السابقة هذه على نتائج المجموعة المالية:

                                                                                                                                                      البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة 
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أخطاء الفترة السابقة (تابع)   ٣٢

بيان الدخل

بيان الدخل
 الشامل ا�خر

استثمار
 عقاري

أرباح
 محتجزة

تغيرات 
متراكمة في 

القيمة العادلة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

(١٠٩٫٨٦٦)٩٦٫٠٠٠٤٠٤٫٨٩٠(٤٢٫٩٧٣)(١٦٦٫١٤٧)قبل التعديل

تأثير أخطاء ٢٠١٤ المرحلة:

-(١٨٫٠٠٠)(١٨٫٠٠٠)--إعادة تقييم استثمار عقاري

١٥٫١٤٧(١٥٫١٤٧)---عدم فاعلية التحّوط

تأثير أخطاء ٢٠١٥:

١٦٫٩٤٩(١٦٫٩٤٩)-١٦٫٩٤٩(١٦٫٩٤٩)عدم فاعلية التحّوط

(٧٧٫٧٧٠)٧٨٫٠٠٠٣٥٤٫٧٩٤(٢٦٫٠٢٤)(١٨٣٫٠٩٦)بعد التعديل

لم يتم عرض الميزانية العمومية كما في ١ يناير ٢٠١٥ في هذه البيانات المالية الموحدة �ن تأثير أخطاء الفترة السابقة المتعلقة بسنة ٢٠١٤ لم تعتبر 
جوهرية في سياق الميزانية العمومية كما في ذلك التاريخ. 
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ا�فصاحات الخاصة باتفاقية بازل 2 - القاعدة 3

البنك العربي المتحد١٠٤



تم إعداد هذه ا�فصاحات وفق� للتعميم رقم ٢٠٠٩/٢٧ الصادر بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩ من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي، وهي 
تتوافق مع أحكام اتفاقية بازل ٢ بشأن حسابات كفاية رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ التي تم إعدادها وفق� �حكام التعميم. يمكن 
الرجوع إلى البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ للحصول على مزيد من التفاصيل التي ُتعتبر ذات صلة بهذا الشأن 

فقط.

ترتبط هذه ا�فصاحات بعمليات البنك العربي المتحد («البنك») وشركته التابعة («المجموعة») كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
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١٠٥ التقرير السنوي 2016



ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــرف ام ــل مص ــن قب ــر ٢٠٠٩ م ــخ ١٧ نوفمب ــادر بتاري ــم ٢٠٠٩/٢٧ الص ــم رق ــ� للتعمي ــات وفق ــذه افصاح ــداد ه ــم إع ت
المركــزي٫ وهــي تتوافــق مــع أحــكام اتفاقيــة بــازل ٢ بشــأن حســابات كفايــة رأس المــال كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٥ التــي تــم إعدادهــا وفقــ� 
»حــكام التعميــم. يمكــن الرجــوع إلــى البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٥ للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل 

التــي ُتعتبــر ذات صلــة بهــذا الشــأن فقــط.

ترتبط هذه افصاحات بعمليات البنك العربي المتحد («البنك») وشركته التابعة («المجموعة») كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

أ- هيكل رأس المال

الفئة
ملخص للشروط وا�حكام

والسمات ا�ساسية
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥

ألف درهم

الشق 1 من رأس المال

1٫375٫033١٫١٤٥٫٨٦١أسهم   عادية   بقيمة   1   درهم   للسهم  1 - رأس   المال   المدفوع

  2-  االحتياطيات

أ  - االحتياطي   القانوني (  بما   في   ذلك   عالوة   ا»سهم)

وفق�   للمادة   192   من   قانون   الشركات   التجارية  
 بدولة   امارات   العربية   المتحدة   رقم   8   لسنة   

 1984495٫214495٫214

ب  - االحتياطي   الخاص
وفق�   للمادة   82   من   القانون   االتحادي   رقم  10    

412٫659412٫659 لسنة1980   

ج  - االحتياطي   العام
وفق�   لقرار   المساهمين   بشأن   توصية   مجلس  

9٫3119٫311 ادارة

د  - ا»رباح   المحتجزة
بعد   تحويل   صافي   ا»رباح   ولكن   قبل  

404٫89914٫759 االعتمادات   للسنة . 

2٫697٫1072٫977٫804الشق   1   من   رأس   المال  -  إجمالي   فرعي

الشق   2   من   رأس   المال

المخصصات   العامة
وفق�   لشروط   ا»حكام   الصادرة   عن   مصرف  

207٫69242٫807 امارات   العربية   المتحدة   المركزي

احتياطي   إعادة   التقييم
احتياطي   إعادة   التقييم   للوجودات   البنك  

714750 العقارية

التغيرات   المتراكمة   في   القيم   العادلة
الخسائر   غير   المحققة   من   االستثمارات  

(66٫893)(109٫866) المتاحة   للبيع

ناقص�  :  اقتطاعات   البنود   غير   المسموح   بها
احتياطي   إعادة   التقييم   لموجودات   البنك  

(750)(714) العقارية

97٫824175٫914الشق   2   من   رأس   المال  -  إجمالي   فرعي

 -   –الشق   3   من   رأس   المال

2٫794٫9313٫153٫718إجمالي   رأس   المال   المصرح   به    بعد   االقتطاعات  -  قاعدة   رأس   المال
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ب - كفاية رأس المال

أ) ا�فصاحات النوعية

يتبع البنك منهج قياسي الحتساب مخاطر االئتمان ومخاطر السوق٫ ومنهج المؤشر ا�ساسي لمخاطر التشغيل٫ من حيث التوجيهات 
الصادرة عن مصرف ا¤مارات العربية المتحدة المركزي بموجب التعميم رقم ٢٧/ ٢٠٠٩ بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩ فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية بازل ٢ 

المتعلقة برأس المال.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

قام البنك بإنشاء قسم ¤دارة مخاطر المجموعة يترأسه مدير إدارة المخاطر. إن هذا القسم مسؤول عن إدارة كافة قطاعات المخاطر 
الثالثة المتمثلة في مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. كما قام البنك أيض· بإنشاء لجنة تدقيق تابعة للمجلس ولجنة 

إدارة المخاطر التابعة للمجلس٫ التي تقوم بدورها باعتماد سياسات البنك فيما يتعلق بكافة أعمال التدقيق وإدارة المخاطر٫ كما تقوم أيض· 
با¤شراف على قسمي التدقيق وإدارة المخاطر لدى البنك. تعمل هذه الخطوات على ضمان وضع إطار عام محكم ¤دارة المخاطر من شأنه 

تحديد كافة المخاطر ذات الصلة بصورة متناسقة.

- مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض البنك لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو طرف مقابل عن الوفاء بالتزام ما. تنشأ تلك 
المخاطر من ا¤قراض والتمويل التجاري والخزينة وأنشطة أخرى يقوم بها البنك. تتم مراقبة مخاطر االئتمان بصورة متداولة وفق· للسياسات 

االئتمانية التي ُتحدد بوضوح صالحيات وسياسات وإجراءات ا¤قراض. تنطوي إدارة مخاطر االئتمان أيض· على مراقبة تركزات المخاطر حسب 
قطاع العمل والموقع الجغرافي.

قام البنك بوضع إجراءات لمراجعة جودة االئتمان بغرض تحديد التغيرات الممكنة في جدارة ا�طراف المقابلة بشكل مبكر٫ وتتضمن 
مراجعات الضمانات بصورة منتظمة. يتم وضع حدود لÌطراف المقابلة باستخدام نظام تصنيف مخاطر االئتمان الذي يحدد لكل طرف 

مقابل معدل للمخاطر. تخضع معدالت المخاطر لمراجعة منتظمة. إن إجراءات مراجعة جودة االئتمان تسمح للبنك بإجراء تقييم للخسائر 
المحتملة كنتيجة للمخاطر التي تتعرض لها والقيام بإجراء تصحيحي.

- مخاطر السوق

تتألف مخاطر السوق لدى البنك بصورة رئيسية من مخاطر أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت ا�جنبية وأسعار ا�سهم.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على ا�رباح المستقبلية أو على القيمة العادلة لÌدوات المالية. 
يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم التوافق أو الفجوات بين قيم الموجودات والمطلوبات وبين ا�دوات خارج بيان المركز 

المالي والتي تستحق أو تتم إعادة تسعيرها خالل فترة محددة. يقوم قسم الخزينة لدى البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل مراقبة هذه 
الفجوات بصورة منتظمة.

إن التقلبات في أسعار صرف مختلف العمالت ا�جنبية هي أحد المصادر التي تنشأ عنها مخاطر صرف العمالت ا�جنبية. قام مجلس ا¤دارة 
بوضح حدود على المراكز المفتوحة لصرف العمالت ا�جنبية٫ وذلك بغرض إدارة مثل هذه المخاطر. تتم مراقبة مراكز صرف العمالت 

ا�جنبية هذه بصورة يومية ويتم استخدام استراتيجيات التحوط من قبل قسم الخزينة لضمان االحتفاظ بالمراكز ضمن الحدود الموضوعة.

تنشأ مخاطر ا�سهم نتيجة التقلبات في أسعار أسهم الملكية لدى البنك. يتم تجنب هذه المخاطر من خالل الحفاظ على التعرضات ضمن 
أدنى مستوى٫ با¤ضافة إلى مراقبة هذه ا�سعار بصورة منتظمة.

با¤ضافة إلى سبل الحماية الواردة أعاله٫ تتم أيض· مراجعة مخاطر السوق بصورة منتظمة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك٫ 
ويتم اتخاذ ا¤جراءات التصحيحية عندما تقتضي الضرورة.

- المخاطر التشغيلية

تتمثل المخاطر التشغيلية بمخاطر الخسارة الناتجة عن تعطل ا�نظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال أو ا�حداث الخارجية. عندما تعجز 
ا�نظمة الرقابية عن أداء عملها٫ يمكن أن يترتب على المخاطر التشغيلية ضررÓ للسمعة ويكون لذلك آثار قانونية أو تشريعية أو تؤدي إلى 

الخسارة المالية. 

ال يتوقع البنك أن يتجنب كافة المخاطر التشغيلية٫ ولكن من خالل إطار رقابي ومن خالل متابعة ومواجهة المخاطر المحتملة٫ يستطيع 
البنك أن يدير هذه المخاطر. تشتمل ا�نظمة الرقابية على الفصل بين المهام بصورة فعالة ووضع إجراءات للدخول على ا�نظمة والتفويض 

والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم (يتضمن ذلك استخدام التدقيق الداخلي).

                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا¤فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

١٠٧ التقرير السنوي 2016



ب - كفاية رأس المال (تابع)

ب - ا�فصاحات الكمية

وفق� �حكام التعميم رقم ٢٧/ ٢٠٠٩ الصادر بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩ من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي٫ تم تحديد 
الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال بنسبة ١٢٪ من الموجودات المرجحة للمخاطر. فيما يلي حسابات معدل كفاية رأس المال لدى 

المجموعة:

الفئة
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥

ألف درهم

الموجودات   المرجحة   للمخاطر

116٫615٫16519٫424٫576. مخاطر   االئتمان  -  المنهج   القياسي

280٫02375٫568. مخاطر   السوق  -  المنهج   القياسي

32٫279٫0171٫999٫763. المخاطر   التشغيلية  -  منهج   المؤشر   ا�ساسي

18٫974٫20521٫499٫707إجمالي   الموجودات   المرجحة   للمخاطر

2٫794٫9313٫153٫718قاعدة   رأس   المال

معدل   رأس   المال  ( ٪ )  

٪١٤.٧٪١٤.٧أ.     ا�جمالي   للمجموعة

٪١٣.٩٪١٤.٢ب. معدل   الشق   1   فقط   للمجموعة

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا�فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

البنك العربي المتحد١٠٨



ج - مخاطر االئتمان وفق� للمنهج القياسي

١ - تفاصيل حول التعرضات للمخاطر والحد من المخاطر والموجودات المرجحة للمخاطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الفــئة
التعرضات  

 داخل   وخارج  
 بيان   المركز  

 المالي

المخصص  
 المحدد  

 والفائدة  
 المعلقة

التعرض  
 قبل   الحد  

 من   مخاطر  
 االئتمان

الحد   من  
 مخاطر  
 االئتمان

التعرض   بعد   
الحد   من  

 مخاطر  
 االئتمان

التعرضات  
 بعد   عوامل  

 تحويل  
 االئتمان

الموجودات  
 المرجحة  
 للمخاطر

(ا�جمالي 
القائم)

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

-3٫206٫1063٫206٫106-3٫206٫106-3٫206٫106المطالبات   الخاصة   بالجهات   السيادية

المطالبات   الخاصة   بالهيئات   العامة  
-1٫443٫4111٫443٫411-1٫443٫411-1٫443٫411 الحكومية    غير   المركزية

المطالبات   الخاصة   ببنوك   التنمية  
------- متعددة   ا�طراف

2٫232٫7292٫161٫837960٫423-2٫232٫729-2٫232٫729المطالبات   الخاصة   بالبنوك
المطالبات   الخاصة   بشركات   ا�وراق  

------- المالية

12٫758٫47111٫446٫8189٫668٫125-12٫758٫471-12٫758٫471المطالبات   الخاصة   بالشركات

المطالبات   المدرجة   في   محفظة  
2٫560٫9132٫560٫9131٫931٫161-2٫560٫913-2٫560٫913 ا�فراد   النظامية

المطالبات   المضمونة   بعقار  
2٫070٫4512٫070٫451734٫992-2٫070٫451-2٫070٫451 سكني

1٫586٫9601٫586٫9601٫571٫445-1٫586٫960-1٫586٫960المطالبات   المضمونة   بعقار   تجاري

238٫759238٫759258٫124-238٫759(422٫391)661٫15قروض   متأخرة   السداد

-------الفئات   ذات   المخاطر   العالية

1٫626٫3181٫626٫3181٫490٫895-1٫626٫318-1٫626٫318الموجودات   ا�خرى
المطالبات   الخاصة   بموجودات  

------- على   شكل   أوراق   مالية

ا�دوات   المشتقة   االئتمانية 
-------( حماية   مبيعات   البنوك)

27٫724٫11826٫341٫57316٫615٫165-27٫724٫118(422٫391)28٫146٫509ا�جمالي

                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا»فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

١٠٩ التقرير السنوي 2016



ج - مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

١- تفاصيل حول التعرضات للمخاطر والحد من المخاطر والموجودات المرجحة للمخاطر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

الفــئة
التعرضات  

 داخل   وخارج  
 بيان   المركز  

 المالي

المخصص  
 المحدد  

 والفائدة  
 المعلقة

التعرض  
 قبل   الحد  

 من   مخاطر  
 االئتمان

الحد   من  
 مخاطر  
 االئتمان

التعرض   بعد   
الحد   من  

 مخاطر  
 االئتمان

التعرضات   بعد  
 عوامل   تحويل  

 االئتمان

الموجودات  
 المرجحة  
 للمخاطر

(ا�جمالي 
القائم)

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

-2٫124٫9902٫124٫990-2٫124٫990-2٫124٫990المطالبات   الخاصة   بالجهات   السيادية

المطالبات   الخاصة   بالهيئات   العامة  
-870٫04870٫04-870٫04-870٫04 الحكومية    غير   المركزية

المطالبات   الخاصة   ببنوك   التنمية  
------- متعددة   ا§طراف

3٫230٫9393٫125٫3271٫130٫435-3٫230٫939-3٫230٫939المطالبات   الخاصة   بالبنوك
المطالبات   الخاصة   بشركات   ا§وراق  

------- المالية

15٫294٫88111٫060٫49711٫848٫632-15٫294٫881-15٫294٫881المطالبات   الخاصة   بالشركات

المطالبات   المدرجة   في   محفظة  
3٫293٫4143٫293٫4142٫486٫507-3٫293٫414-3٫293٫414 ا§فراد   النظامية

المطالبات   المضمونة   بعقار  
2٫051٫8972٫051٫897747٫57-2٫051٫897-2٫051٫897 سكني

1٫440٫0801٫440٫0801٫407٫632-1٫440٫080-1٫440٫080المطالبات   المضمونة   بعقار   تجاري

213٫841213٫841253٫714-213٫841(259٫025)472٫866قروض   متأخرة   السداد

-------الفئات   ذات   المخاطر   العالية

1٫672٫2611٫672٫2611٫550٫086-1٫672٫261-1٫672٫261الموجودات   ا§خرى
المطالبات   الخاصة   بموجودات  

------- على   شكل   أوراق   مالية

ا§دوات   المشتقة   االئتمانية 
-------( حماية   مبيعات   البنوك)

30٫192٫34325٫852٫34719٫424٫576-30٫192٫343(259٫025)30٫451٫368ا�جمالي

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا�فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

البنك العربي المتحد١١٠



                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا�فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

ج- مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

٢- تفاصيل حول التعرضات للمخاطر حسب قطاع العمل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

قروض الفــئة
استثماراتوسلفيات

موجودات 
أخرى

إجمالي 
الممول

خارج بيان 
المركز المالي 

إجمالي غير 
ا�جماليالممول

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

-------الزراعة   والماشية   وا¬سماك

43٫1689٫1769٫17652٫344--43٫168الصناعات   االستخراجية

185٫9272٫337٫482876٫74876٫743٫214٫222-2٫151٫555الصناعات   التحويلية

28٫29420٫26420٫26448٫558--28٫294الكهرباء   والغاز   والمياه

10٫458794٫0991٫281٫0901٫281٫0902٫075٫189-783٫641ا�نشاء

402٫9943٫290٫291725٫63725٫634٫015٫921-2٫887٫297تجارة   الجملة  / التجزئة

-------المطاعم   والفنادق

النقل   والتخزين  
481٫895183٫848183٫848665٫743--481٫895 واالتصاالت

-------العقارات   وخدمات   ا¬عمال

الخدمات   االجتماعية  
40٫3621٫402٫772172٫719172٫7191٫575٫491-1٫362٫410 والخاصة

1٫374٫422401٫1553٫947٫0215٫722٫598366٫585366٫5856٫089٫183قطاع   الخدمات   المالية

2٫851٫626--2٫851٫626-693٫4312٫158٫195الحكومة

6٫682٫27238٫93938٫9396٫721٫211--6٫682٫272منزلي  /  شخصي

834٫536836٫807214214837٫021-2٫271أخرى

16٫490٫6562٫559٫3505٫421٫29824٫471٫3043٫675٫2053٫675٫20528٫146٫509ا�جمالي

١١١ التقرير السنوي 2016



                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا�فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

ج- مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

٢- تفاصيل حول التعرضات للمخاطر حسب قطاع العمل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥: 

قروض الفــئة
استثماراتوسلفيات

موجودات 
أخرى

إجمالي 
الممول

خارج بيان 
المركز المالي 

إجمالي غير 
ا�جماليالممول

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

9٫0193643649٫383--9٫019الزراعة   والماشية   وا¯سماك

56٫7748٫84٠8٫84٠65٫614--56٫774الصناعات   االستخراجية

293٫6922٫705٫172964٫016964٫0163٫669٫188-2٫411٫480الصناعات   التحويلية

96٫99725٫92925٫929122٫926--96٫997الكهرباء   والغاز   والمياه

52٫667739٫611٫412٫2791٫412٫2792٫160٫889-686٫943ا�نشاء

402٫1694٫327٫047980٫855980٫8555٫307٫902-3٫924٫878تجارة   الجملة  / التجزئة

-------المطاعم   والفنادق

النقل   والتخزين  
485٫46230٫522230٫522715٫982--485٫46 واالتصاالت

-------العقارات   وخدمات   ا¯عمال

الخدمات   االجتماعية  
1٫289٫859169٫90760٫1021٫519٫868198٫272198٫2721٫718٫140 والخاصة

1٫248٫555303٫673٫755٫8725٫308٫097378٫9378٫95٫686٫997قطاع   الخدمات   المالية

2٫400٫290--2٫400٫290-501٫731٫898٫560الحكومة

7٫745٫70918٫86718٫8677٫764٫576--7٫745٫709منزلي  /  شخصي

9٫03٠114٫393680٫108803٫53125٫9525٫95829٫481أخرى

18٫466٫4342٫486٫5305٫244٫61026٫197٫5744٫253٫7344٫253٫73430٫451٫368ا�جمالي

البنك العربي المتحد١١٢



ج- مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

٣- إجمالي التعرض وفق للمنهج القياسي القائم على التصنيفات الخارجية

أ) ا�فصاحات النوعية
�غراض احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر٫ يأخذ البنك بعين االعتبار التصنيفات المحددة من قبل مؤسسة «موديز» و «فتش» و «إس 
أند بي» و «كابيتال إنتليجنس»٫ (مؤسسات تصنيف االئتمان الخارجية) كما هي معتمدة من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.

ب) ا�فصاحات الكمية

إجمالي التعرض قبل الحد من مخاطر االئتمان

٢٠١٦٢٠١٥
مصنفةالفــئة

آلف درهم

غير مصنفة

آلف درهم

ا�جمالي

آلف درهم

مصنفة

آلف درهم

غير مصنفة

آلف درهم

ا�جمالي

آلف درهم

3٫145٫25760٫85٠3٫206٫1061٫849٫626275٫3642٫124٫990المطالبات   الخاصة   بالجهات   السيادية

المطالبات   الخاصة   بالهيئات   العامة  
576٫731866٫681٫443٫411368٫311501٫729870٫04 الحكومية   غير   المركزية

المطالبات   الخاصة   ببنوك   التنمية   متعددة  
------ ا�طراف

2٫093٫384139٫3442٫232٫7293٫172٫87358٫0663٫230٫939المطالبات   الخاصة   بالبنوك
المطالبات   الخاصة   بشركات   ا�وراق  

------ المالية

993٫27811٫765٫19312٫758٫471947٫71314٫347٫16815٫294٫881المطالبات   الخاصة   بالشركات

المطالبات   المدرجة   في   محفظة  
3٫293٫4143٫293٫414-2٫560٫9132٫560٫913- ا�فراد   النظامية

2٫051٫8972٫051٫897-2٫070٫4512٫070٫451-المطالبات   المضمونة   بعقار   سكني

1٫440٫0801٫440٫080-1٫586٫9601٫586٫960-المطالبات   المضمونة   بعقار   تجاري

213٫841213٫841-238٫759238٫759-قروض   متأخرة   السداد

------الفئات   ذات   المخاطر   العالية

9٫3361٫616٫9821٫626٫31812٫0241٫660٫2371٫672٫261الموجودات   ا�خرى
المطالبات   الخاصة   بموجودات   على  

------ شكل   أوراق   مالية

ا�دوات   المشتقة   االئتمانية (حماية  
------ مبيعات   البنوك)  

6٫817٫98620٫906٫13227٫724٫1186٫350٫54723٫841٫79630٫192٫343ا�جمالي

                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا�فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

١١٣ التقرير السنوي 2016



ج- مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

٤- التعرض للمخاطر حسب نوع العملة

تتم معظم معامالت البنك بالعملة المحلية وبالتالي٫ فإن التعرض لمخاطر العمالت ا�جنبية محدود للغاية. لمزيد من التفاصيل٫ يرجى 
مراجعة ا�يضاح ٢٣ «إدارة المخاطر - مخاطر العمالت» حول البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٥- التعرض للمخاطر حسب المنطقة الجغرافية

لدى البنك فروع في دولة ا�مارات العربية المتحدة فقط٫ وبالتالي فإن تعرضه للمخاطر يرتكز بصورة رئيسية في دولة ا�مارات العربية 
المتحدة. لمزيد من التفاصيل٫ يرجى مراجعة ا�يضاح ٢٣ «إدارة المخاطر – مخاطر االئتمان» حول البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

 
٦- التعرض للمخاطر حسب قطاع العمل

لمزيد من التفاصيل٫ يرجى مراجعة ا�يضاح ٢٣ «إدارة المخاطر – مخاطر االئتمان» حول البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٧- التعرض للمخاطر حسب تواريخ االستحقاق المتبقية

لمزيد من التفاصيل٫ يرجى مراجعة ا�يضاح ٢٣ «إدارة المخاطر – مخاطر السيولة» حول البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

٨- القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة

أ) ا�فصاحات النوعية

تعريف القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة

إن الحسابات التي تجاوزت موعد استحقاقها هي الحسابات التي لم يتم الوفاء بااللتزامات الخاصة بها عند استحقاقها.

يعتبــر ا�صــل المالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة أنهــا قــد تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى 
انخفــاض القيمــة نتيجــة وقــوع حــدث أو أكثــر بعــد االعتــراف المبدئــي بهــذا ا�صــل٫ وترتكــز علــى التقديــرات الموثوقــة التــي لهــا تأثيــر علــى 

ــة. ــودات المالي ــة الموج ــي أو مجموع ــل المال ــة با�ص ــتقبلية الخاص ــة المس ــات النقدي التدفق

قــد تتضمــن ا�دلــة علــى انخفــاض القيمــة: (أ) المؤشــرات علــى أن المقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة كبيــرة٫ 
(ب) احتماليــة تعــرض المقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن لÄفــالس أو قيامهــم بأيــة إجــراءات إعــادة هيكلــة ماليــة٫ (ج) العجــز عــن ســداد 
أو التأخــر فــي ســداد الفائــدة أو المبالــغ ا�صليــة٫ (د) إجــراء الحســابات بمــا ال يتوافــق مــع إرشــادات مصــرف ا�مــارات العربيــة المتحــدة المركــزي٫ 
(هـــ) عندمــا تكــون هنــاك بيانــات ملحوظــة تشــير إلــى أن هنــاك انخفــاض يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة٫ (و) 

عندمــا تتأخــر المنشــأة عــن ســداد أيــة ديــون أو تواجــه ظــروف اقتصاديــة ينتــج عنهــا العجــز عــن الســداد.

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا�فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

البنك العربي المتحد١١٤



ج- مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

أ) ا فصاحات النوعية (تابع)

وصف المناهج المتبعة لرصد المخصصات الخاصة والعامة:

المخصصات الخاصة

يتم رصد المخصص الخاص للقروض والسلفيات على النحو التالي:

ــبي  ــار المحاس ــع المعي ــددة م ــورة مح ــاله٫ وبص ــر أع ــا ذك ــع م ــق م ــا يتواف ــركات بم ــابات الش ــة بحس ــات الخاص ــد المخصص ــم رص •  يت
ــم ٣٩. ــي رق الدول

•  يتم رصد المخصصات الخاصة بحسابات ا�فراد على النحو التالي:

٪٢٥ الحسابات دون قياسية     
٪٥٠ الحسابات المشكوك في تحصيلها    
٪١٠٠ حسابات الخسائر      

المخصصات العامة

يتم رصد المخصصات العامة وفق© لتوجيهات مصرف ا¬مارات العربية المتحدة المركزي. وفق© لهذه التوجيهات٫ يتعين زيادة هذه 
المخصصات بشكل تدريجي حتى عام ٢٠١٤ حتى تصل إلى المستوى ٥. ١٪ من الموجودات المرجحة للمخاطر فيما يتعلق بالقروض 

والسلفيات واالرتباطات خارج بيان المركز المالي (باستثناء تلك التي تعرضت النخفاض في القيمة)٫ فيتم احتسابها وفق© للمنهج القياسي 
التفاقية بازل ٢.

                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا¬فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

١١٥ التقرير السنوي 2016



ج- مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

ب) ا�فصاحات الكمية

- القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب قطاع العمل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦   :

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

الفــئة

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٠ - ٣٠ يوم

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٣١ - ٦٠ يوم

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٦١ - ٩٠ يوم

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من 
٩١ يوم

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

--30---الزراعة   والماشية   وا�سماك

--1٫2714174٫0883٫244الصناعات   االستخراجية

39٫86126٫28223٫54516٫91561٫86541٫74الصناعات   التحويلية

----2٫4925٫866الكهرباء   والغاز   والمياه

3٫0452٫10785٫33884٫609-3٫337ا�نشاء

115٫014114٫59597٫623103٫016292٫405217٫032تجارة   الجملة  / التجزئة

------المطاعم   والفنادق

3٫158122٫0032٫7562٫137570النقل   والتخزين   واالتصاالت

---19٫564465189العقارات   وخدمات   ا�عمال

10٫7136٫637----الخدمات   االجتماعية   والخاصة

-----132قطاع   الخدمات   المالية

------الحكومة

304٫58670٫12938٫4571٫38٠208٫69271٫803منزلي  /  شخصي

489٫415217٫765168٫95129٫448661٫15422٫391ا�جمالي

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا�فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

البنك العربي المتحد١١٦



ج- مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

ب) ا�فصاحات الكمية (تابع)

- القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب قطاع العمل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

الفــئة

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٠ - ٣٠ يوم�

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٣١ - ٦٠ يوم�

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٦١ - ٩٠ يوم�

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من ٩١ 
يوم�

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

--35---الزراعة   والماشية   وا¦سماك

------الصناعات   االستخراجية

8٫7033٫9881٫95116٫2932٫2362٫236الصناعات   التحويلية

--8٫81٫6751٫7784٫752الكهرباء   والغاز   والمياه

14٫8032542627٫12379٫34912٫418ا¼نشاء

103٫78818٫58622٫18627٫001243٫272226٫24تجارة   الجملة  / التجزئة

38٫84518٫131----المطاعم   والفنادق

--313408438النقل   والتخزين   واالتصاالت

------العقارات   وخدمات   ا¦عمال

------الخدمات   االجتماعية   والخاصة

-----261قطاع   الخدمات   المالية

------الحكومة

-277٫3766٫91819٫10713٫131109٫164منزلي  /  شخصي

414٫03891٫82945٫28868٫373472٫866259٫025ا¼جمالي

                                                                                                                                                                   البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا¼فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

١١٧ التقرير السنوي 2016



ج- مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

ب) ا�فصاحات الكمية (تابع)

- القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب المنطقة الجغرافية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

المنطقة الجغرافية

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٠ - ٣٠ يوم

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٣١ - ٦٠ يوم

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٦١ - ٩٠ يوم

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من 
٩١ يوم

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

489٫415217٫765168٫95129٫448661٫15٠422٫391ا�مارات العربية المتحدة

489٫415217٫765168٫950129٫448661٫15٠422٫391ا�جمالي

القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب المنطقة الجغرافية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض النخفاض في القيمة 
قروض تعرضت 

النخفاض في 
القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

المنطقة الجغرافية

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٠ - ٣٠ يوم�

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٣١ - ٦٠ يوم�

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 ٦١ - ٩٠ يوم�

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر من ٩١ 
يوم�

آلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهمآلف درهم

414٫03891٫82945٫28868٫373472٫866259٫025ا£مارات العربية المتحدة

414٫03891٫82945٫28868٫373472٫866259٫025ا£جمالي

تسوية التغيرات في مخصص القروض التي تعرضت النخفاض في القيمة

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

500٫843263٫802الرصيد كما في 1 يناير

زائد´: المحمل على السنة

901٫819295٫959مخصصات خاصة

30٫83٠92٫05٠مخصصات عامة

(150٫968)(617٫012)ناقص�: المشطوب من الديون التي تعرضت النخفاض في القيمة

--ناقص�: المسترد من القروض التي تم شطبها سابق�

-(٣٠،٠٠٠)ناقص�: إعادة قيد مخصصات القروض

--ناقص�: تسويات لمخصصات خسائر القرض

786٫48500٫843الرصيد في 31 ديسمبر

                                                                                                                                                                البنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة
ا£فصاحات   الخاصة   باتفاقية   بازل   2  -  القاعدة 3   

كما في 31 ديسمبر 2016

البنك العربي المتحد١١٨



ج- مخاطر االئتمان وفق للمنهج القياسي (تابع)

 ٩- الحد من مخاطر االئتمان - ا�فصاحات حول المنهج القياسي

أ) ا�فصاحات النوعية

قــام البنــك بوضــع إجــراءات مراجعــة جــودة االئتمــان لتحديــد التغيــرات المحتملــة فــي الجــدارة االئتمانيــة ل�طــراف المتقابلــة بشــكل مبكــر٫ 
ــف  ــام تصني ــتخدام نظ ــق اس ــن طري ــل ع ــرف المقاب ــدود للط ــع ح ــم وض ــة. ت ــورة منتظم ــم بص ــي تت ــات الت ــات الضمان ــك مراجع ــي ذل ــا ف بم
ــة. إن  ــورة منتظم ــة بص ــى المراجع ــر إل ــف المخاط ــة تصني ــع عملي ــل. تخض ــرف مقاب ــكل ط ــر ل ــة مخاط ــص فئ ــذي يخص ــان ال ــر االئتم مخاط
ــراءات  ــاذ ا¤ج ــك واتخ ــا البن ــرض له ــي يتع ــر الت ــن المخاط ــة م ــائر المحتمل ــم الخس ــن تقيي ــك م ــن البن ــان تمك ــودة االئتم ــة ج ــراءات مراجع إج

ــبة. ــة المناس التصحيحي

تعتمــد قيمــة ونــوع الضمانــات المطلوبــة علــى تقييــم مخاطــر االئتمــان للطــرف المقابــل. تــم تنفيــذ التوجيهــات الخاصــة بمــدى قبــول أنــواع 
ــارات  ــى العق ــن عل ــة وره ــد وأوراق مالي ــي نق ــا ف ــول عليه ــم الحص ــي ت ــية الت ــات ا±ساس ــواع الضمان ــل أن ــم. تتمث ــر التقيي ــات ومعايي الضمان
والمخــزون والذمــم المدينــة التجاريــة. كمــا يحصــل البنــك أيضــµ علــى ضمانــات مــن الشــركات ا±م مقابــل القــروض المقدمــة إلــى شــركاتها 

التابعــة وشــركات المجموعــة ا±خــرى.

يقــوم البنــك بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات٫ كمــا يطلــب ضمانــات إضافيــة وفقــµ لالتفاقيــة ذات الصلــة. كمــا يقوم البنــك أيضــµ بمراقبة 
القيمــة الســوقية الخاصــة بالضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا خــالل مراجعتــه لمــدى كفايــة مخصــص خســائر انخفــاض القيمــة. تتمثــل 
سياســة البنــك فــي اســتبعاد العقــارات التــي تــم اســتردادها بطريقــة منتظمــة. يتــم اســتخدام العوائــد لتخفيــض أو إعــادة دفــع المطالبــة 

القائمــة. بشــكل عــام ال يقــوم البنــك بشــغل العقــارات التــي تــم اســتردادها الســتخدامها فــي ا±عمــال.

التعرضات
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥

ألف درهم

27٫724٫11830192343إجمالي   التعرض   قبل   الحد   من   مخاطر   االئتمان

الحد   من   مخاطر   االئتمان

  - اقتطاعات   مباشرة : 

--          تعرضات   تتم   تغطيتها   بتسويات   داخل   بيان   المركز   المالي

  - االستبداالت   حسب   أوزان   المخاطر : 

تعرضات   تتم   تغطيتها   بضمانات

(159٫623)-من   100 ٪      

3٫500-إلى   20 ٪    

  ٪ ٥0  -153٫146

  ٪ ١٠0  -2٫977

تعرضات   تتم   تغطيتها   بضمانات   باتباع   منهج   بسيط   

(315)-من   ١٥0 ٪       

(1٫321٫656)(1٫243٫424)من   ١٠0 ٪     

26٫181--من   ٧٥ ٪   

1٫243٫4241٫348٫152إلى   ٠ ٪       

27٫724٫11830٫192٫343صافي   التعرضات   بعد   الحد   من   مخاطر   االئتمان

16٫615٫16519٫424٫576الموجودات   المرجحة   للمخاطر
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١١٩ التقرير السنوي 2016



د- مخاطر السوق وفق� للمنهج القياسي

١-  رأس المال المطلوب مقابل مخاطر السوق والموجودات المعادلة المرجحة للمخاطر

٢٠١٦
رأس المال المطلوب 

ألف درهم

٢٠١٥
رأس المال المطلوب 

ألف درهم

9٫4748٫953مخاطر   أسعار   الفائدة

--مخاطر   مركز   ا سهم

129115مخاطر   صرف   العمالت   ا جنبية

--مخاطر   السلع

--مخاطر   عقود   الخيارات

9٫6039٫068إجمالي   متطلبات   رأس   المال

80٫02375٫568الموجودات   المرجحة   للمخاطر ( قسمة   المتطلبات   الرأسمالية   على  12   ٪ )

٢-  مخاطر أسعار الفائدة

٫ كمــا هــو مبين أعاله. لــدى البنــك مخاطــر أســعار فائــدة بالقيمــة االســمية فــي الســجالت التجاريــة

 ٫ ــة ــرى ثابت ــرات ا خ ــة المتغي ــاء كاف ــع بق ٫ م ــدة ــعار الفائ ــي أس ــة ف ــرات المعقول ــاه التغي ــية تج ــي الحساس ــدول التال ــح الج يوض
ــك. ــة بالبن ــة الخاص ــوق الملكي ــى حق ــادي عل ــر م ــاك تأثي ــن هن ــم يك ــك. ل ــل للبن ــان الدخ ــن بي ــة ضم ــي مدرج ٫ه ــا  كم

الفائــدة  إيــرادات  صافــي  علــى  الفائــدة  أســعار  فــي  المفترضــة  التغيــرات  تأثيــر  فــي  الموحــد  الدخــل  بيــان  حساســية  تتمثــل 
 ٣١ ــي  ــا ف ــا كم ــظ به ــة المحتف ــات المالي ــة والمطلوب ــر التجاري ــة غي ــودات المالي ــر للموج ــدل المتغي ــى المع ــاًء عل ٫ بن ــنة ــدة س لم

٫ بمــا فــي ذلــك تأثيــر أدوات التحــوط.  ٢٠١٦ ديســمبر 

20162015

التغير في نقاط 
ا�ساس

حساسية صافي 
إيرادات الفائدة

التغير في نقاط 
ا ساس

حساسية صافي 
إيرادات الفائدة

20024٫980+20061٫680+كافة العمالت

24٫98-200-(61٫680)200-كافة العمالت

٣-  مخاطر مركز ا�سهم

ال يوجــد لــدى البنــك مركــز ا ســهم فــي الســجالت التجاريــة٫ وبالتالــي فــإن رأس المــال المطلــوب ال شــيء. إال أنــه٫ يوجــد لــدى البنــك 
اســتثمارات قليلــة فــي الســجالت المصرفيــة ضمــن فئــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع. لمزيــد مــن التفاصيــل٫ يرجــى مراجعــة اÏيضــاح رقــم ١٢ 

ــمبر ٢٠١٦. ــي ٣١ ديس ــا ف ــة كم ــات المالي ــول البيان ــتثمارات» ح «االس

٤-  مخاطر صرف العمالت ا�جنبية

يوضــح المبلــغ المبيــن أعــاله مخاطــر أســعار صــرف العمــالت ا جنبيــة فــي كِل مــن الســجالت المصرفيــة والتجاريــة. نظــرÔ لثبــات ســعر صــرف 
الدرهــم اÏماراتــي أمــام الــدوالر ا مريكــي٫ ســوف يتــم اســتبعاد مخاطــر صــرف العمــالت ا جنبيــة التــي تتــم بالــدوالر ا مريكــي وبعمــالت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي المثبــت ســعر صرفهــا أمــام ســعر صــرف الــدوالر ا مريكــي. لمزيــد مــن التفاصيــل٫ يرجــى مراجعــة اÏيضــاح 

رقــم ٢٣ «إدارة المخاطــر - مخاطــر العمــالت» حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٦.

٥-  مخاطر عقود الخيارات

إن تعــرض البنــك لعقــود الخيــارات التــي تــم شــراؤها أو التــي تــم بيعهــا٫ متطابــق تمامــ٫Ü وبالتالــي لــم يتــم تحميــل أيــة مبالــغ علــى هــذه 
العقــود.
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البنك العربي المتحد١٢٠



د- مخاطر السوق وفق للمنهج القياسي (تابع)

٦- أرباح/ (خسائر) إعادة التقييم خالل السنة

يقوم البنك باحتساب التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع (سندات الدين وأسهم الملكية على حد سواء) وعقود 
تحوط التدفقات النقدية من خالل حقوق الملكية. تم إدراج تفاصيل هذه التغيرات في ا�يضاح ١٩ «التغيرات المتراكمة في القيم العادلة» 

حول البيانات المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

فيما يلي ا²رباح/ (الخسائر) الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة المضافة إلى/ (المخصومة من) الشق ١ والشق ٢ من رأس المال:

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

-   -القيمة   المضافة   إلى     /   ( المخصومة   من )   الشق   1   من   رأس   المال

66٫893-109٫866-القيمة   المضافة   إلى     /   ( المخصومة   من )   الشق   2   

66٫893-109٫866ا�جمالي

المخاطر التشغيلية - منهج المؤشر ا�ساسي هـ- 

فيما يلي حساب النفقات الرأسمالية والموجودات المعادلة المرجحة للمخاطر التشغيلية:

٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

20141٫050٫5932013772٫173إجمالي ا�يرادات (بما في ذلك الفائدة المعلقة)

20151٫376٫85520141٫050٫593

20161٫218٫97920151٫376٫855

3٫646٫4273٫199٫621

1٫215٫4761٫066٫540متوسط 3 سنوات

15%15%معامل   بيتا

182٫321159٫981المتطلبات   الرأسمالية   قبل   تطبيق   التقديرات   المحلية

1٫51٫5معامل   التقديرات   المحلية   بدولة   ا�مارات   العربية   المتحدة

273٫482239٫972المتطلبات   الرأسمالية   بعد   تطبيق   التقديرات   المحلية 

ما يعادل الموجودات المرجحة بالمخاطر 
2٫279٫0171٫999٫763(المتطلبات الرأسمالية مقسمة على 12 ٪ )
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