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رســــالــــة رئـيـــس مجـلـس اإلدارة

يسلط  والذي  )البنك(،  ش.م.ع  المتحد  العربي  للبنك  السنوي  التقرير  لكم  أقدم  أن  يسعدني  اإلدارة،  مجلس  عن  بالنيابة 

الضوء على أهم األنشطة واإلنجازات المحققة خالل العام 2013.

لقد واصل البنك العربي المتحد مسيرة نموه، معززا مكانته كأسرع البنوك نموًا في الشرق األوسط. وقد تكللت جهودنا 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بتحقيق نتائج مالية قياسية متمثلًة بارتفاع في صافي األرباح بلغت نسبته %35 

ليصل إلى 552 مليون درهم، ما يعكس صورة واعدة عن مستقبل البنك.  

     

محفظة  وتنوع  موجوداتنا  نوعية  على  تركز  التي  استراتيجيته  متانة  على  يؤكد  البنك  يحققه  الذي  المستدام  النمو  إن 

عمالئنا باإلضافة إلى طرحنا لمنتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، يكون العميل المحور والمحرك األساسي فيها. 

كما أن تحالفنا االستراتيجي مع البنك التجاري القطري، أكبر مساهمي البنك، يعزز من مكانتنا وموقعنا لضمان مواصلة 

تحقيق النمو المنشود في المستقبل. أضف إلى ذلك أن التزامنا بمبادئ الحوكمة وتبنينا سياسة حكيمة في إدارة المخاطر 

يشكل البنية التحتية الحيوية للبنك للبلوغ الى أهدافنا وتطلعاتنا، وتحقيق النجاح الذي نطمح إليه على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، ولفريق اإلدارة التنفيذية ولجميع الموظفين 

والعاملين في البنك على جهودهم المتفانية ومساهمتهم الفاعلة في النجاح الذي حققناه خالل هذا العام. كما أود 

أن أشكر كل من مساهمينا الكرام وعمالئنا األعزاء على دعمهم المتواصل لنا وثقتهم بنا، حيث كان اللتزامهم ووالئهم 

المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المركزي  المصرف  الجزيل لكل من  بالشكر  وأتوجه  الكبير في مسيرة تطورنا. هذا،  الدور 

وكافة الهيئات التنظيمية والرقابية التي يخضع لها البنك، على دعمهم المستمر لنا.

ختامًا، وبالنيابة عن مجلس اإلدارة وجميع المساهمين في البنك العربي المتحد، أتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس االعلى 

حاكم الشارقة، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسّلحة 

اإلماراتية، على رؤيتهم وقيادتهم الحكيمة وعلى دعمهم المتواصل لما فيه خير الدولة. 



حقق البنك أداء مذهاًل 
في العام 2013، وقد تكّلل 

هذا األداء بتحقيق نتائج 
مالية مرتفعة.
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رســــالـــة الــرئيــس الـتـنــفـــيــذي  

حقق البنك العربي المتحد أداء مذهاًل خالل عام 2013، حيث سجلت اإليرادات والمؤشرات الرئيسية للميزانية ارتفاعًا يزيد على 30٪ مقارنًة بالعام 

الماضي. وفي هذا اإلطار، يسعدني أن أستعرض عليكم التغييرات الجوهرية التي شهدها البنك منذ البدء في تنفيذ استراتيجية النمو التي 

تّم تبنيها في العام 2011، حيث واصل البنك تحقيق المزيد من التطور مستفيدًا من نقاط القوة التي طالما تمّيز بها ليرتقي بسمعته في السوق 

إلجمالي  السنوي  لنمو  معدال  سّجل  النجاح،  من  المزيد  لتحقيق  المبذولة  للجهود  وكنتيجة  وقوة.  فعالية  أكثر  مصرفية  كمؤسسة  ويبرز 

اإليرادات على مدى الثالث سنوات السابقة ارتفاعًا بنسبة 21٪ وهي نتيجة ممتازة يفتخر بها البنك.

خالل عام 2013، قام البنك بتوظيف مدراء رئيسيين جدد من ذوي الكفاءات العالية لينضموا إلى الفريق اإلداري ويساهموا في نقل البنك إلى 

مستوى أعلى من الخدمات والتسهيالت وذلك من خالل تطبيق المبادرات التشغيلية واالستراتيجية التي تساعد البنك على تحسين كفاءته 

وعلى التنافس بقوة في السوق المصرفي. عالوة على ذلك، يستمر البنك في تحقيق خطط التوسع الخاصة به وذلك من خالل زيادة عدد 

الفروع التي يوفرها لعمالئه في جميع أنحاء اإلمارات من أجل تعزيز التواصل مع العمالء وتوفير أفضل مستويات الخدمة لهم. 

باسمي وباإلنابة عن إدارة البنك، أتوجه بالشكر وأعبر عن امتناني للدعم المستمر المقدم من قبل رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وأعضاء مجلس 

اإلدارة. فقيادتكم الحكيمة وتوجيهكم الرشيد كان وسيكون حجر األساس في نجاح البنك ونموه.

ال بّد أيضًا من التنويه إلى الفوائد التي يجنيها البنك نتيجة لتحالفه مع البنك التجاري القطري والذي كان قد استحوذ على 40٪ من أسهم البنك 

العربي المتحد في العام 2007. وقد اتسع هذا التحالف في العام الماضي ليضّم بنك ألترناتف في تركيا باإلضافة إلى البنك الوطني العماني، 

مما يّوفر للبنك العربي المتحد فرصًا تجارية واسعة ناتجة عن التعاون مع كافة األقطاب التي يشملها التحالف. 

ال يفوتني، قبل الختام، أن أتوجه باسم البنك بخالص الشكر والتقدير إلى محافظ وفريق عمل مصرف اإلمارات المركزي وإلى حكومة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي. إن توجيهكم وإرشادكم قد ساعد القطاع المصرفي والمالي المحلي 

على النمو ومواجهة التحديات المستمرة التي تطرحها التقلبات العالمية.

كما يعزى نجاح البنك العربي المتحد أيضًا إلى عمالئنا الذين ال يفوتنا أن نشكرهم على ثقتهم المستمرة ودعمهم المتواصل لنا. كما يقدر 

البنك أيضًا تفاني ووالء واحتراف موظفيه الذين لم يكلوا من المساهمة في تطوير البنك. باإلضافة إلى ذلك لعب مساهمونا دورًا محوريًا 

في النجاح الذي حققه البنك.

إن نجاحنا خالل عام 2013، يدل بوضوح على أننا نستفيد من التوسع في فروعنا باإلضافة إلى امتالكنا محفظة أصول متنوعة وأنظمة رقابية 

وإطار قوى لمواجهة المخاطر كما أننا نمتلك استراتيجية مثالية تتمركز حول العميل. وحيث أننا نواصل تطورنا في عام 2014 وما يليه، فإنني 

على ثقة بأننا سوف نستمر في تقديم قيمة حقيقية لمساهمينا وجميع شركائنا.

پول تروبردج
الرئيس التنفيذي



إن التزام ووالء مساهيمينا 
كان له الدور الكبير في 

مسيرة تطورنا

مجلس اإلدارة  <

يضفي أعضاء مجلس إدارتنا وفرة من الخبرة والمعرفة 

والمهارات االحترافية إلى الخدمات المصرفية واألعمال 

التجارية للبنك، وهم مسؤولون تجاه المساهمين عن إدارة 

البنك وحماية أصوله.
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السيد محمد عبد الباقي محمد
عضو مجلس إدارة

الشيخ عبد اهلل بن علي 
بن جبر آل ثاني

عضو مجلس إدارة

السيد أحمد محمد بخيت 
خلفان

عضو مجلس إدارة

الشيخ محمد بن فيصل 
القاسمي

عضو مجلس إدارة

السيد أحمد سالم عبد اهلل 
سالم الحوسني

عضو مجلس إدارة 

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم 
القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة



7

عوني العلمي
نائب الرئيس التنفيذي

پول تروبردج
الرئيس التنفيذي

الفريق التنفيذي



الفريق التنفيذي

الشيخ محمد النعيمي
نائب رئيس تنفيذي

برايان وست
الرئيس المالي

طوني غراهام
 رئيس الخدمات المصرفية لألفراد

 

شاهد بلوش
 رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات

بيد جوزف بهلن
رئيس إدارة المخاطر

عبد الحميد غزواني
  رئيس مجموعة العمليات والتنظيم 

وتقنية المعلومات

أنتوني ماكري
رئيس مجموعة دعم األعمال

هاورد كيتسون
رئيس مجموعة الخدمات المصرفية 

الدولية والبيع االجمالي



نبذة عامة عن البنك العربي المتحد  <

في سعيه المستمر نحو االمتياز، حصل البنك العربي المتحد على جوائز مختلفة

 عكست التزامه باستحداث خبرات مصرفية مميزة لصالح كافة عمالئه ومستثمريه. 

ومن الخدمات المصرفية المقدمة لألفراد إلى إدارة الثروات مرورًا بالخدمات المصرفية اإلسالمية، 

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية المقدمة للشركات، 

خلقت فلسفة السعي الدؤوب لالمتياز بيئة إبداع وما هي الجوائز إال مجرد إنجازات حققها البنك في ظل 

عزمه في تعزيز دوره ومكانته ألن يكون الخيار األمثل لدى عمالئه.

منهجنا يتمركز حول 
العميل وهو في 

صميم كل ما نقوم به
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نــبــــذة عـــــامــــــة 

حقق البنك العربي المتحد إنجازات مميزة خالل عام 2013، تكللت بتحقيق نتائج مالية مرتفعة. شهد البنك خالل العام نموًا كبيرًا من حيث 

حجمه ومركزه في القطاع المصرفي باإلضافة إلى استراتيجية التمركز حول العميل التي تهدف إلى تحقيق عوائد ملموسة. خالل عام 2013،  

البنك 552 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35٪ مقارنة بالعام الماضي، في حين بلغت األرباح التشغيلية 721 مليون  أرباح  بلغ صافي 

القروض  إجمالي  ارتفع  حيث  به  الخاصة  األعمال  حجم  في  ملحوظًا  نموًا  البنك  حقق  كما   .٪36 إلى  يصل  سنويًا  نموًا  يمثل  ما  وهو  درهم 

والسلفيات للعمالء بنسبة 40٪ لتبلغ 15.29 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013 مقارنة بمبلغ 10.88 مليار درهم كما في نهاية ديسمبر 2012. 

عالوة على ذلك، زادت ودائع العمالء بنسبة 49٪ لتبلغ 15.03 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013.  

يتبنى البنك سياسة حذرة في التعامل مع المخصصات العامة والتي تتماشى مع متطلبات مصرف اإلمارات المركزي، حيث تجاوزت نسبة 

تغطية مخصصات خسائر القروض 117٪ وتجاوزت كافة المعدالت المالية الرئيسية الحد األدنى المطلوب حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 

16٪ في حين أن الحد األدنى المطلوب بموجب األنظمة الرقابية هو 12٪، وبقيت نسبة التمويل المستقر دون الحد األقصى البالغ ٪100.

انطالقا من حرص البنك على أن يكون الخيار األمثل لعمالئه، استمر البنك في بناء وتطوير العناصر الرئيسية لدعم نموه وتطوره في المستقبل. 

أبوظبي  البنك في تشغيل ما يعادل 26 فرعًا ال سيما في  برنامج توسيع شبكة فروعه خالل عام 2013، حيث نجح  البنك في تطبيق  استمر 

ودبي واإلمارات الشمالية لدعم نمو وتطور البنك في المستقبل، في حين تم تطبيق تحسينات هامة على مستوى كافة القطاعات وأقسام 

الدعم لضمان احتفاظ البنك بأعلى مستوى في مجال خدمة العمالء. 

إن نجاحنا خالل عام 2013، يدل بوضوح على أننا نستفيد من التوسع في فروعنا باإلضافة إلى امتالكنا محفظة أصول متنوعة وأنظمة رقابية 

الذي حققناه خالل  النجاح  بأن  العميل. ونحن على ثقة  تتمركز حول  نمتلك استراتيجية مثالية  أننا  المخاطر كما  وسياسات قوية لمواجهة 

عام 2013 سيستمر في المستقبل بفضل شراكاتنا مع العمالء الرئيسيين وبفضل الدعم المستمر الذي نتلقاه من شريكنا االستراتيجي »البنك 

التجاري القطري«.
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الجـــوائـــــز

في سعيه المستمر نحو االمتياز، حصل البنك العربي المتحد على جوائز مختلفة عكست التزامه باستحداث خبرات مصرفية مميزة لصالح 

كافة عمالئه ومستثمريه. ومن الخدمات المصرفية المقدمة لألفراد إلى إدارة الثروات مرورًا بالخدمات المصرفية اإلسالمية، تمويل المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية المقدمة للشركات، خلقت فلسفة السعي الدؤوب لالمتياز بيئة إبداع وما هي الجوائز إال مجرد 

إنجازات حققها البنك في ظل عزمه في تعزيز دوره ومكانته ألن يكون الخيار األمثل لدى عمالئه.

الملتقى الثالث لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل 
بدول مجلس التعاون الخليجي غرفة تجارة وصناعة 

الشارقة

جائزة اإلنجاز العربي 2013

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس 
مجلس إدارة البنك العربي المتحد، بجانب پول تروبردج، 

الرئيس التنفيذي للبنك خالل استالم جائزة أفضل برنامج 
والء العمالء 2013 والمقدمة من سي بي آي فاينانشال
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جائزة أفضل برنامج والء العمالء 2013 والمقدمة من سي 
بي آي فاينانشال

جائزة المحرر عن المساهمة في تمويل التجارة لعام 2013  
والمقدمة من مجلة التجارة والتصدير في الشرق األوسط 

جائزة المحرر عن المساهمة في تمويل التجارة لعام 2013 
والمقدمة من مجلة التجارة والتصدير في الشرق األوسط 
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أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية لألفراد والمقدمة 
من جوائز بانكر ميدل إيست

فوربس تكافئ البنك العربي المتحد كواحد من أفضل
500 شركة في العالم العربي لعام 2013

جائزة أفضل بنك تمويل تجاري والمقدمة من مجلة 
التمويل الدولي، المملكة المتحدة

جائزة أفضل بنك تمويل تجاري والمقدمة من مجلة 
التمويل الدولي، المملكة المتحدة
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تقييم أداء البنك

الخدمات المصرفية للشركات  -١

بعد النموالهائل لقروض الشركات بنسبة تجاوزت 30٪ مقارنة بالعام 2012، عزز البنك وتيرة نموه هذه مرتكزًا الى كل من التحسن االقتصادي المتوقع، 

وزيادة طلبات التمويل االئتماني لقطاع الشركات، وتمويل مشاريع اإلنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك، سجل دفتر قروض الشركات ذروته في عام 

2013، متفوقًا على غيره من البنوك المنافسة بنمو إضافي بلغ 32٪ في عام 2013.

تابع قسم الخدمات المصرفية للشركات تركيزه على تحقيق توازن بين محفظة القروض بهدف تحقيق مزيد من التنوع على المستويين القطاعي 

والجغرافي. بحيث إن استقطاب عمالء من القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع اإلنشاءات وقطاع النقل والمواصالت شكل المحرك الرئيسي 

لنمو القروض بزيادة 1.4 مليار درهم من إجمالي نمو القروض. كما استمر البنك بتطوير خدماته التقليدية في قطاعي التصنيع والتمويل التجاري 

من خالل زيادة عمليات اإلقراض التي ساهمت بما يعادل 0.9 مليار درهم من إجمالي النمو واتاحت تحقيق زيادة في حجم عمليات التمويل التجاري.

القروض  محفظة  حافظت  عام  وبشكل   .٪1.6 المتعثرة  القروض  نسبة  بلغت  حيث  االئتمان  بمخاطر  يتعلق  فيما  الجيد  اداءها  المحفظة  تواصل 

للشركات على تنوعها على الصعيد الجغرافي في كافة أنحاء اإلمارات العربية المتحدة، وال سيما في أبوظبي ودبي. ومع بداية النمو في القطاعات 

به،  التغطية الخاص  بإعادة هيكلة نموذج  البنك  النمو، قام  الدولة وتوجه الشركات نحو االستفادة القصوى من هذا  الرئيسية داخل  االقتصادية 

للتركيز على المتطلبات التجارية ومتطلبات رأس المال العامل ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات.

التجارية االلكترونية  المنصة  عمل  عرض  خالل  المتحد  العربي  بنك   فريق 
لشركة جيه بي إف راك )ذ.م.م( كأول عميل للبنك

 خالل اإلعالن عن صفقة قرض مشترك بقيمة 250 مليون دوالر أمريكي
باإلشتراك مع 12 مصرفًا عالميًا وإقليميًا

واإلمارات  دبي  في  التركي  األعمال  مجلس  رئيس  باهتشي  هاكان 
الخدمات  مجموعة  رئيس  كيتسون،  وهاورد  اليسار(  )على  الشمالية 
المصرفية الدولية والبيع االجمالي )على اليمين( خالل تدشين منصة 

للتبادل التجاري بين اإلمارات وتركيا
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الخدمات المصرفية لألفراد  -2

عرف قطاع الخدمات المصرفية لألفراد لدى البنك العربي المتحد نجاحًا كبيرًا خالل العام 2013. وقد حرص البنك على االلتزام باستراتيجيته المرتكزة 

على العميل من خالل تطوير العروض بصورة مستمرة بما يتناسب واالحتياجات المالية واالستثمارية للعمالء وتوفير قنوات التوزيع المناسبة لهم، 

مما ساهم في الحفاظ على نمط النمو السريع الذي شهده البنك في السنوات األخيرة. وخالل فترة االثني عشر شهرًا الماضية، ارتفعت قروض 

العمالء بواقع 44٪، لتبلغ 4.6 مليون درهم، في حين زادت ودائع العمالء بنسبة 82٪ لتبلغ 5.4 مليار درهم، مما يضمن توفير التمويل الذاتي لهذا 

القطاع من األعمال باإلضافة إلى تقديم مصدر تمويل قيم للبنك بصورة عامة.

في إطار دعم هذا النمو الملموس وتلبية االحتياجات النامية لعمالئنا األفراد، أطلق البنك مجموعة من المبادرات منها:

األول والحصري  المصرفي  الشريك  المتحد  العربي  البنك  القدم وهو ما يجعل من  برشلونه لكرة  نادي  •   تأسيس عالقة استراتيجية مع 

إلى  باإلضافة  السوق  في  مبتكرة  وخدمات  عروض  إطالق  خالل  من  كبيرًا  نجاحًا  العالقة  هذه  حققت  لقد  االمارات.  دولة  في  للنادي 

استقطاب العديد من العمالء الجدد.

•   إعادة هيكلة نهج التوزيع الجغرافي لفروع البنك الستقطاب عمالء جدد مع التركيز بشكل كبير على تحديد وحيازة فرص البيع المتبادل 

مما يؤدي إلى زيادة اإليرادات الخاصة بكل عميل وتعزيز معدالت الربح. 

ائتمانية وبطاقات سحب مباشر هي  بما فيها بطاقات  برشلونة  نادي  البنك مع  أربعة منتجات سوقية جديدة في إطار شراكة  •   إطالق 

األولى من نوعها في المنطقة وهي بطاقة فيزا سجنيتشر وبطاقة بالتينوم وبطاقات السحب المباشر وبطاقة فيزا انفينيت الحصرية.

•   فتح سبعة فروع جديدة للخدمات المتكــاملة فــي العـام 2013، بحـيث أصبـح إجمالي فروع البنك 26 فرعًا بحلول ديسمبر 2013.

•   في إطار الحفاظ على دور البنك الريادي في القطاع المصرفي، بلغت نسبة التوطين في قطاع الخدمات المصرفية لألفراد 55%. إن البنك 

العربي المتحد فخور جدًا بفريق العمل الخاص به وسوف يستمر البنك في استثمار وتطوير المواهب من مواطني دولة اإلمارات بحيث 

ينعكس هذا على األعمال في المجتمعات التي يعملون فيها.

•   تعيين السيد طوني جراهام في العام 2013 في منصب رئيس الخدمات المصرفية لألفراد، مع استمرار نمو حجم األعمال ما أدى في 

نهاية العام إلى تحقيق زيادة في حجم المبيعات بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012.

من أبرز أولوياتنا خالل العام 2014 هو تعميق عالقاتنا مع العمالء الحاليين من خالل زيادة فرص البيع المتبادل وتعزيز الخدمات المقدمة للعمالء. 

القنوات  من  يناسبهم  ما  اختيار  على  يساعدهم  مما  البديلة  القنوات  خالل  من  بتوفيرها  سنقوم  التي  االستثمار  فرص  من  العمالء  وسيستفيد 

المتاحة مع تقليل معدل الكلفة الخاصة بالخدمة. وسيستمر البنك في االستثمار في عروض المنتجات التي نوفرها وذلك لتعزيز فرص التسويق 

للبنك بالتعاون مع قطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما يدعم قرار العمالء في اختيار البنك 

العربي المتحد كالخيار األول لحاجاتهم المصرفية.
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نائب رئيس أول إلدارة تمويل اليمين، سريرام سوبريمنيام،  إلى  اليسار   من 
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد بن سليم - الرئيس التنفيذي األول
 لمركز دبي للسلع المتعددة، طوني غراهام، رئيس الخدمات المصرفية
 لألفراد، فيصل النجار، نائب رئيس أول إلدارة المنتجات المصرفية واألعمال
أبراج منطقة  في  المتحد  العربي  البنك  فرع  افتتاح  خالل   اإللكترونية 

بحيرات جميرا

مصـــرفـــيـــة بـــطاقة  أول  إطـــالق  خـــالل  المـتحد  العربي   الــبنـــك 
 “إف سي برشلونة” في العالم

لألفراد المصرفية  الخدمات  وفريق  التنفيذي  الرئيس  تروبردج   پول 
لألفراد المصرفية  للخدمات  محلي  بنك  أفضل  جائزة  استالم   خالل 

 المقدمة من ذا بانكر مديل إيست
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فريـق عمـل وحـدة تمويـل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم مـع 
الرئيـس التفيـذي لشـركة ATS المحـدودة للشـحن، أحـد متعاملـي وحدة 

تمويـل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم التابعـة للبنـك

فريـق عمـل وحـدة تمويـل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم 
مـع السـيد برايـن وسـت الرئيـس المالي، والسـيد سـريرام  سـبرامانيم 
رئيـس وحـدة تمويـل الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم فـي 

لبنك ا

الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  -3

أطلق البنك وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في عام 2012، ونمت بشكل ملحوظ في 2013 أي منذ السنة األولى من بدء عملياتها. حيث 

استطاع البنك استقطاب 1500 متعامل جديد بلغ اجمالي ودائعهم ما يقارب 1.6 مليار درهم، كما بلغت القروض والسلفيات ما يقارب 750 مليون 

درهم، وإدراة إيجابية لثغرات التمويل مما ساعد وحدات األعمال األخرى لإلقراض بأسعار تنافسية. ولقد ساهمت استراجيتنا بالتركيز على الشرائح 

المستهدفة بالتناغم مع السياسة االئتمانية الحذرة التي يعتمدها البنك، ومن خالل إنشاء أول مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في 

دبي وأبوظبي الى تعزيز النمو اإليجابي والثابت لمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

لقد ساهم فريق العمل ذوي الكفاءة والمهارات القيادية والخبرة في الخدمات التشغيلية في تحقيق أداء قوي في عام 2013، وكذلك تدعيم 

دور وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كمساهم رئيسي في تعزيز الميزانية العمومية للبنك وربحيته في المستقبل. ولتحقيق هذا 

الهدف، فإن على الفريق الذي ساهم في إطالق المبادارات لبناء فريق عمل وتعزيز مشاركتهم، تمكين من وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم من إبقاء هذه المهارات واستقطاب مهارات أخرى.
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أعلى مستوى  إلى  البنك في سنة 2013  إيرادات  المتحد بشكل كبير في رفع إجمالي  العربي  البنك  المال في  رأس  الخزينة وأسواق  إدارة  ساهمت 

حققه البنك إلى اآلن، حيث حققت الخزينة نموًا ملحوظًا في األرباح الناتجة عن كافة المنتجات المتوفرة للعمالء.

البنك من توطيد عالقتها مع  المال  واستطاعت إدارة مبيعات الخدمات المصرفية للمؤسسات ووحدة تدوال السلع وإدارة الخزينة وأسواق رأس 

الخاصة.  احتياجاتهم  و  رغباتهم  لتلبية  والخدمات  المنتجات  من  واسعة  مجموعة  طرح  خالل  من  المالية  المالءة  ذوي  والمتعاملين  المؤسسات 

المنتجات  من  متنامية  مجموعة  عن  عالوة  المالية،  المشتقات  فائدة  وسعر  والخيارات  اآلجلة  والعقود  األجنبي  الصرف  المنتجات  هذه  وشملت 

والحلول االستثمارية مثل األوراق المالية ذات الدخل الثابت والتحوط.

ولعبت إدارة الخزينة وأسواق رأس المال في البنك، من خالل نشاطها في إدارة الموجودات والمطلوبات، دورًا رئيسيًا في توفير مصدر مستقر ومتنوع 

للتمويل لمواكبة المسيرة المتنامية للبنك العربي المتحد. وباإلضافة إلى دعم إدارات البنك في جذب وداع المتعاملين سواء ودائع حساب التوفير 

أو الحساب الجاري والودائع محددة المدة، عمدت إدارة الخزينة وأسواق رأس المال في البنك على زيادة نسبة التمويل في البنك بشكل عام خالل 

مزيج من ودائع بيع الجملة قصيرة/ طويلة األجل وكذلك على التسهيالت الثنائية/المشتركة  متوسطة األجل. بصفة عامة، ساعدت اإلدارة الفعالة 

للتمويل البنك للحفاظ على أفضل مستوى ألسعار الفوائد و لصافي هامش الفائدة.

 وارتفع حجم المحفظة االستثمارية الخاصة بالبنك إلى 1.6 مليار درهم والتي وتتألف بصورة أساسية من األوراق المالية ذات الدخل الثابت؛ والتي 

تمثل مزيج من السندات/الصكوك الحكومية وشبه الحكومية والشركات الصادرة في دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتماشيًا معع 

استراتيجية البنك المستقبلية، تم وضع الخطط الخاصة لزيادة تنويع النشاط االستثماري ليشمل فئات أخرى من األصول، وكذلك مناطق جغرافية 

تتسم بالتنامي مقارنة بإجمالي الموجودات. 
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تحظى إدارة المخاطر باهتمام واسع من قبل اإلدارة التي تحرص على تطبيق سياسة حذرة في التعامل مع عمليات اإلقراض للحد من المخاطر 

ولضمان سير االعمال وادارتها بشكل فعال. يواظب البنك على دعم السياسات والعمليات المرتبطة بإدارة المخاطر مستثمرًا في التقنيات الداعمة 

لذلك حيثما يكون مناسبًا، بما يساهم في ترقية إطار عمله العام في مجال إدارة المخاطر.

يتبع رئيس إدارة المخاطر للرئيس التنفيذي ويرفع تقارير دورية للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

تضم إدارة المخاطر األقسام المتخصصة التالية:

 قسم المخاطر االئتمانية للشركات؛ وقسم األصول الخاصة للشركات؛ وقس المخاطر االئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ وقسم 

االحتيال؛  التشغيلية؛ وقسم مخاطر  المخاطـر  السـوق؛ وقسم  التحصيل واالسترداد لألفراد؛ وقسم مخاطر  االئتمانية لألفراد؛ وقسم  المخاطر 

قسم تحليل المخاطر؛ وقسم متابعة االمتثال؛ وقسم الشؤون القانونية.

المجلس على سياسة  الشأن. وقد وافق  المتبعة في هذا  السياسات  البنك ويعتمد  المخاطر في  العام إلدارة  اإلطار  اإلدارة على  يشرف مجلس 

المخاطر واالشراف  البنك. كما انشأ مجلسًا إلدارة لجنتين لتقييم  المخاطر على مستوى  بإدارة  الخاصة  التي تحدد اإلطار والمسؤوليات  المخاطر 

على مدى تطبيق السياسات الخاصة بها هم الجنة االئتمان ولجنة المخاطر. كما وافق مجلس اإلدارة على تشكيل لجان إدارية أخرى والتي تتضمن 

)MIC(؛ ولجنة  إدارة االستثمارات  ؛ ولجنة   )GMCC( االئتمان  )GMRC(؛ ولجنة  المخاطر  لتقييم  اإلدارية  اللجنة  )ALCO(؛  لجنة االصول والخصوم 

االستثمارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. تنعقد هذه اللجان بانتظام لضمان التزام البنك بأعلى المعايير الخاصة بالمخاطر كما أنها مسؤولة 

عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك في كافة المجاالت المعنية.

والتي  البنك تحملها،  التي يستطيع  المخاطر  المخاطر ومستويات  البنك على تحمل  التي تحدد قابلية  السياسات والخطط  اإلدارة  وضع مجلس 

على أساسها قامت إدارة المخاطر في البنك بتعزيز العمليات والسياسات واإلجراءات المصممة لتوفير اإلشراف الفعال على المخاطر وتحديدها 

وقياسها وتحديد المسؤولية عنها ووضع الحدود المناسبة لها واإلبالغ عنها ومراقبتها بالمقارنة مع المستويات المقبول تحملها كما هي محددة 

من قبل مجلسا إلدارة.

تحرص إدارة المخاطر على ضمان تحقيق التوازن بين المخاطر المتخذة واألرباح الناتجة عن التعامالت التجارية وفرص األعمال. تستخدم إدارة المخاطر 

المعلومات المكتسبة من فهمها لألعمال والبيئة التنظيمية والخطة االستراتيجية للبنك لرفع التقارير المناسبة إلى مجلسا إلدارة لمساعدتهم 

على اتخاذ القرارالمناسب بشأن تحديد مستويات المخاطر المناسب تحملها من قبل البنك وتضمينها في سياسات واستراتيجيات البنك لتحقيق 

التوازن بين معدل النمو ومستوى المخاطرالمتفق عليه حسب السياسات المعتمدة.

والمخاطر  السيولة  ومخاطر  السوق  ومخاطر  االئتمانية  المخاطر  هي  البنك  يواجهها  التي  الرئيسية  المخاطر  فإن  البنك،  أعمال  لطبيعة  نظرًا 

التشغيلية. كما يواجه البنك بعض المخاطر المرتبطة بسعر الفائدة أو أسعار صرف العمالت األجنبية ويتبع سياسات حذرة إلدارتها. 

يتمتع البنك بقدرة كبيرة على إدارة مخاطر األعمال وتنوعها في األسواق المحلية واإلقليمية.

ان اإليضاح 23 حول البيانات المالية الموحدة يوفر معلومات مفصلة عن تركزات المخاطر وتكوين محفظة األصول وعن مختلف العمليات االئتمانية 

األساسية وأدوار مختلف اللجان المعنية بالمخاطر.
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إن المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن تعطال ألنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو االحتيال أو األحداث الخارجية بما فيذلك المخاطر 

القانونية.

تنطبق إدارة المخاطر التشغيلية على أنشطة البنك ككل وتشمل تطبيق الرقابة على كافة األعمال التي تتعلق باألداء اليومي في البنك. إن الخسائر 

التي تنتج عن االحتيال أو األنشطة غير المصرح بها أو األخطاء أو اإلهمال أو عدم الكفاءة أو توقف األنظمة أو األحداث الخارجية، تقع جميعها ضمن 

تعريف المخاطر التشغيلية.

وضع البنك العديد من اإلجراءات للحد من الخسائر التشغيلية، يمكن تلخيصها كما يلي: 

لدى البنك سياسات وإجراءات مفصلة يتم تحديثها بانتظام لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية.  -

في  وقوعها  لتجنب  لها  المؤدية  األسباب  وتحليل  تحليلها  يجري  التي  التشغيلية  باألحداث  التشغيلية  المخاطر  إدارة  وحدة  إبالغ  -  يتم 

المستقبل.

هذه  من  للحد  األساسية  الضوابط  لوضع  وذلك  الرئيسية  التشغيلية  المخاطر  لتحديد  للمخاطر  ذاتي  تقييم  بإجراء  وحدة  كل  -  تقوم 

المخاطر.

-  تم وضع مؤشرات رئيسية داخل البنك وذلك لتحديد اإلنذارات المبكرة التخاذ اإلجراءات المناسبة.

-  تم وضع عملية تقييم المخاطر التشغيلية لتحديد المخاطر التشغيلية المحتملة قبل إصدار منتجات أو عمليات أو نظم جديدة.

بيئة  البنك حيث تقوم بإجراء مراجعة دورية للمخاطر لتعزيز  الثالثة ضمن  الدفاع  التشغيلية كواحدة من خطوط  -  تعد وحدة المخاطر 

فعالة على مستوى الرقابة الداخلية.

لدى البنك إطار عام محدد بشكل جيد إلدارة المخاطر التشغيلية كما تقوم وحدة المخاطر التشغيلية المستقلة برفع تقارير دورية إلى رئيس إدارة 

المخاطر بهدف عرضها على لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة لمراجعتها واتخاذ القرارات بشأنها.

وحدة متابعة االمتثال  -5.2

البنك الفعال بتطبيق  التزام  المنبثقة عنه للتأكد من  اللجنة المختصة  أو  الدورية إلى مجلس اإلدارة  التقارير  تختص وحدة متابعة االمتثال فيرفع 

اللوائح واألنظمة الصادرة عن مصرف اإلمارات المركزي وعن الجهات الرقابية األخرى والتأكد من وضع سياسات فعالة للحّد من المخاطر الناتجة 

عن الجرائم المالية.

التنفيذي  الرئيس  إلى  الذي يتبع بدوره  المخاطر  إدارة  تتبع مباشرة لرئيس  تعمل وحدة متابعة االمتثال بصورة مستقلة عن وحدات األعمال وهي 

للبنك. ولضمان استقاللية عمل وحدة متابعة االمتثال، يحرص مجلس اإلدارة على أن يقوم رئيس وحدة متابعة برفع تقاريره بشكل مباشر ودوري 

إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تقوم بوضع السياسات واألطر المناسبة لتفعيل مستوى الرقابة الداخلية في البنك.

تتمثل إحدى مسؤوليات إدارة االمتثال في إبقاء إدارة البنك على دراية بالتطورات التنظيمية. ويتم ذلك من خالل التواصل مع المصرف المركزي عن 

قرب وتقديم المشورة والتدريب الالزم إلداريي البنك وموظفيه.

عالوة على ذلك، يقوم المصرف المركزي بإجراء معاينات دورية على أعمال وأنشطة البنك وذلك للتأكد من التزام البنك باللوائح التنظيمية الخاصة 

المنبثقة عن مجلس  التدقيق  المركزي والرد عليها من قبل أعضاء لجنة  المصرف  التي يجريها  المعاينات  نتائج  المركزي. تتم مناقشة  بالمصرف 

اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا.

حرص البنك خالل العام الماضي على توفير الموارد البشرية الالزمة والنظم والعمليات الضرورية لدعم وحدة متابعة االمتثال وضمان قدرة البنك 

على االستمرار في تلبية التزاماتها لتنظيمية بما يتناسب مع نمو حجمه.
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 تعمل إدارة العمليات والتنظيم وتكنولوجيا المعلومات في البنك العربي المتحد على تطوير قدراتهم باستمرار تماشيًا مع النمو السريع الذي 

تشهده األعمال المصرفية ، كي توفر خدمات لمتعاملينا ال مثيل لها وبأقل  تكلفة. واستطاعت إدارة العمليات والتنظيم وتكنولوجيا المعلومات 

خالل العام 2013 من إدخال التحديثات على أنظمتها  تدريجيًا مما ساهم في إطالق العديد من المبادرات التي ساعدت في دعم أنشطة البنك 

وأعماله من جهة، و في تعزيز خدمة المتعاملين بشكل رئيسي من جهة أخرى .

تّم إسناد األنشطة التشغيلية في البنك إلى شركة تاتا لخمات االستشارات في الربع األخير من عام 2011،  والتي تم  تعزيزها الحقًا من أجل تحقيق 

سرعة وفعالية في تنفيذ العمليات وبالتالي وضع أسس متينة لتنفيذ األعمال دون الوقوع في األخطاء التشغيلية. باإلضافة إلى ذلك، وفي عام 2012 

تولت شركة Misys تطوير النظام المصرفي األساسي لدينا )Bankfusion( والذي اتسم بقابليته للقياس والقوة واألمن مما ساعد على استيعاب 

احتياجات وحجم األعمال المتنامية خالل عام 2013 وما بعدها. 

الحملة  وبالتحديد  الجديدة  والخدمات  المنتجات  إطالق  في  الحيوي  دورنا  يفسر  مما  لألعمال،  الحقيقي  الشريك  نكون  ان  على  تركيزنا  وينصب   

الناجحة بالتحالف مع نادي برشلونة لكرة القدم، وطرح تسهالت للخصم المباشر والبطاقات اإلئتمانية وتسديد دفعات الفواتير من خالل قنوات 

عديدة. وساهمت إدارة العمليات والتنظيم وتكنولوجيا المعلومات بشكل فعال في قيام البنك في فتح الفروع الجديدة في الوقت المناسب 

واالنتقال إلى المركز الرئيسي الجديد الخاص بالبنك في برج البنك على كورنيش البحيرة.  

الموارد البشرية  -7

يسعى البنك بشكل دائم إلى تعزيز الفرص لتطوير رأسماله البشري لدعم النمو السريع في األعمال. ويصب اهتمام البنك في هذا المجال على 

استقطاب المواطنين اإلماراتيين وتنمية مهاراتهم. فتوظيف المواطنين اإلماراتيين وتطويرهم تعتبر بمثابة مسؤولية اجتماعية، حيث يهدف البنك 

إلى زيادة نسبة الموظفين اإلماراتيين في المناصب واإلدارات المختلفة. ويستمر برنامج توطين الوظائف في تحقيق المزيد من اإلنجازات مع نمو 

نسبة المواطنين اإلماراتيين من 41% في عام 2011 إلى 44% في عام 2013. 

من ناحية أخرى، وضع البنك العديد من استراتيجيات التطوير لتعزيز مهارات وقدرات القوة العاملة من المواطنين اإلماراتيين. ويسعى البنك من 

خالل برنامج »التمّيز« الخاص بالتوطين إلى استقطاب المواطنين اإلماراتيين واالحتفاظ بهم وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر. ويتميز برنامج التوطين 

في البنك العربي المتحد بكونه يتخطى حدود المتطلبات التنظيمية للتوطين حيث يرتكز على التزام البنك بتنمية المهارات الوطنية وتطويريهم 

ليتبوؤوا مناصب قيادية بما يضمن االستدامة لالقتصاد الوطني. ومن أجل تحقيق ذلك، قام البنك بتقديم برنامج تطوير مكثف لمدة 15 شهر تم 

البرنامج إلعداد أفضل وألمع مواطني دولة  »Judge Business School« في جامعة كامبردج. وقد تم تصميم هذا  بالتعاون مع كلية  وضعه 

اإلمارات العربية المتحدة لتولي األدوار القيادية وحّثهم على التدرج في وظائفهم.

يجذب البنك العربي المتحد الكثير من الباحثين عن عمل، لذلك تتم دعوته باستمرار للمشاركة في الفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل مؤسسات 

التي  التوظيف  المشاركة في معارض  البنك في  المواهب والمهارات، يستمر  البنك الستقطاب  يبذلها  التي  الجهود  العالي. وفي سياق  التعليم 

تنظمها الجامعات مثل جامعة أبوظبي بمقريها الرجال والنساء، وجامعة دبي وغيرها من المؤسسات التي تعنى باالحتياجات الخاصة. وفي عام 

2013، واصل البنك العربي المتحد شراكته مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، حيث شارك البنك في مؤتمر الشارقة الثاني لرأس المال البشري 

والتنمية المستدامة الذي أقيم في الجامعة األمريكية في الشارقة، كراعي بالتيني للحدث.
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في سبيل تعزيز  مكانته كجهة عمل مفضلة، أطلق البنك خالل عام 2013 عدد من المبادرات الرئيسية في مجال الموارد البشرية:

•  قام البنك بتحقيق توافق بين المسميات الوظيفية الخاصة به وبين نظائره من البنوك في القطاع المصرفي اإلماراتي وذلك لضمان إجراء 

مقارنة فعاله مع المؤسسات المصرفية المماثلة في السوق المحلي باإلضافة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات واالحتفاظ بها.

•  تم تطبيق برنامج تقدير خاص بالموظفين )»مكافأة موظفي البنك العربي المتحد«( خالل الربع الثاني من عام 2013 وذلك لالعتراف باألداء 

المميز للكفاءات في البنك. ويشمل البرنامج ست فئات يتّم اختيار أفضل موظف للشهر على أساسها وهي: فئة المساهمة في تحقيق 

األداء على المستوى المالي، فئة تقديم أفضل مستوى للخدمات داخل البنك، وفئة تقديم أفضل مستوى للخدمات عند التعامل مع 

المتعاملين الخارجيين، وفئة أفضل أداء في مجال إدارة المخاطر، وفئة أفضل أداء في إدارة العمليات والتعامل مع الغير. ويتم تقديم 

الجوائز على أساس ربع سنوي وقد بدأ التطبيق الفعلي للبرنامج في الربع الثاني من عام 2013. ويتم ترشيح الفائزين من قبل موظفي 

البنك، ويعتبر ذلك سمة أساسية من سمات هذا البرنامج.

•  أطلق البنك أيضًا في مجال حرصه على  تشجيع تفاعل  الموظفين البنك برنامج تفاعلي اجتماعي أطلق عليه اسم »رابطة موظفي البنك 

العربي المتحد«. بدأ تطبيق هذا البرنامج في الربع األخير من عام 2013، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون والتفاعل بين الموظفين 

األمر الذي يؤدي بدوره إلى تطوير األعمال من خالل تبادل اآلراء والحلول دون أي معوقات.

يدعم البنك العربي المتحد موظفيه من خالل برنامج التعليم والتطوير الشامل الذي يشتمل التعليم االلكتروني باإلضافة إلى عدد من الدورات 

المبيعات واألنشطة وإدارة عالقات  المخاطر وأداء  االحتيال وضوابط  الوعي حول مكافحة  األموال  والتدريب على  التدريبية حول مكافحة غسل 

المتعامل والقيادة على سبيل المثال ال الحصر

أفضل  استخدام  على  يرتكز  الذي  القوي  البشري  الرأسمال  إلى  الماضية  األربع  السنوات  في  المتحد  العربي  البنك  حققه  الذي  القوي  األداء  يعزى 

الكفاءات المحلية والعالمية المتوفرة لتلبية متطلبات األعمال المتزايدة وتحقيق نجاح مستدام.

عوني العلمي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، بجانب فريق 
العمل خالل افتتاح مؤتمر الشارقة الثاني للموارد البشرية 2013 - الجامعة 

األمريكية في الشارقة

الشـيخ  السـمو  صاحـب  مـن  جائـزة  اسـتالمه  خـالل  العلمـي  عونـي 
عبـداهلل بـن سـالم القاسـمي، نائـب حاكـم الشـارقة، تكريمـًا لدعـم 
البنـك العربـي المتحـد لمؤتمر الشـارقة الثانـي للموارد البشـرية 2013 - 

الجامعـة األمريكيـة فـي الشـارقة

العمل  فريق  مع  اليمين(،  )على  األعمال  دعم  إدارة  رئيس  ماكري،  توني 
بجانب منصة البنك العربي المتحد في المعرض الوطني للتوظيف 2013

فريـق عمـل البنـك العربـي المتحـد بجانـب منصـة البنـك فـي مؤتمـر 
فـي  األمريكيـة  الجامعـة   -  2013 البشـرية  للمـوارد  الثانـي  الشـارقة 

الشـارقة
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إدارة المنشآت  -8

واصل البنك خالل العام 2013 تنفيذ خطته الهادفة إلى توسيع شبكة فروعه في أنحاء الدولة، وقد شهد البنك خالل العام الماضي انتقاله إلى 

المقّر الرئيسي الجديد والذي يعّد إنجازًا هامًا بحّد ذاته.

انتقل العمل إلى المبنى الجديد في »برج البنك العربي المتحد« في مايو 2013، ويوفّر المبنى للموظفين أحدث المرافق المكتبية التي تستوعب كافة 

اإلدارات واألقسام ووحدات األعمال في البنك، بما في ذلك طابق مخصص لمجلس اإلدارة وآخر لإلدارة العليا باإلضافة إلى أدوار اإلدارات واألقسام 

يعكس  مثالّي  موقع  وهو  الشارقة،  مدينة  في  البحيرة  كورنيش  شارع  في  الجديد  المقر  يقع  للعمل.  ومريحة  راقية  بيئة  توفر  التي  التشغيلية 

تطلعات البنك وطموحاته في السنوات المستقبلية. وقد قوبل االنتقال إلى المبنى الجديد بترحيب شديد من قبل المساهمين والعمالء والزوار 

والموظفين على حد سواء. وقد تّم افتتاح فرع جديد في الطابق األرضي للمقّر الجديد حيث بدأ هذا الفرع باستقبال العمالء وتلبية حاجاتهم، كما 

تم تخصيص طابق في المبنى الستقبال عمالء خدمة »صدارة« إلدارة الثروات وعمالء األعمال المصرفية اإلسالمية وتوفير الخدمات لهم. 

شهد عام 2013، مواصلة تنفيذ خطة البنك التوسعية حيث تم فتح ثمانية فروع جديدة، وقد بلغ بذلك إجمالي عدد فروع البنك 25 فرعًا تساهم 

جميعها في تعزيز خدمة العمالء بشكل أفضل. وحظيت مدينة دبي بالقدر األكبر من الفروع الجديدة والتي وصل عددها إلى خمسة فروع من 

بين ثمانية، في حين تم فتح فرعين في منطقة المصفح ومنطقة العين الصناعية باإلضافة إلى المقّر الرئيسي الذي انتقل إلى برج البنك العربي 

المتحد في الشارقة. تم اختيار مواقع الفروع الجديدة بعناية شديدة وذلك لتعزيز رؤيتها والوصول إليها بسهولة وأيضًا لضمان خدمة العمالء 

الحاليين والعمالء الجدد بشكل أفضل من خالل زيادة عدد المنشآت التي يتواصلون من خاللها مع البنك. شهد العام أيضًا نقل فرع جبل إلى بناية 

أخرى في المنطقة الحرة، كما تم نقل فرع الرولة الشهير الكائن في الشارقة إلى منطقة المريجة المجاورة. 

إلى  متكاملة  خدمات  بتقديم  األعمال  مركز  يقوم  الصفا.  تقاطع  بجوار  زايد  الشيخ  شارع  في  الخاص  لألعمال  مركز  فتح  تم  ذلك،  جانب  إلى 

الشركات الصغيرة والمتوسطة كما يقوم بتقديم التسهيالت إلى الشركات واألفراد باإلضافة إلى تقديم خدمات إلى العمالء التجاريين القريبين 

من منطقة القوز وشارع الشيخ زايد. يقع مقّر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة المركز التجاري وذلك لضمان تقديم الخدمات 

الحتياجات  البنك  فهم  على  دامغ  دليل  بمثابة  يعتبر  المتكامل  المنهج  هذا  إن  تواجدهم.  مناطق  من  بالقرب  الجدد  والعمالء  الحاليين  للعمالء 

عمالئه من خالل توفير العديد من الفروع في المناطق المختلفة والتي تسهل تواصل العمالء مع البنك بسهولة.

التوسعية مع  البنك  بالبنك. سوف تستمر مواصلة خطة  الخاصة  العقارات والمنشآت  التطورات في محفظة  المزيد من  سوف يشهد عام 2014، 

التركيز بشكل أكبر على منطقة دبي وتهدف الخطة إلى توسيع عدد الفروع في الدولة لتصل إلى 35 فرع مع نهاية السنة. سوف يتم التركيز 

أيضًا على اختيار مواقع استراتيجية للفروع الجديدة يسهل الوصول إليها وذلك لتعزيز خدمة العمالء بشكل أفضل. سوف يشهد عام 2014 أيضًا 

البدء في تطوير مركز إقليمي في دبي وزيادة عدد ماكينات الصراف اآللي. إن التطور المستمر في المنشآت سوف يركز بشكل أساسي على تطوير 

األعمال من الناحية الجغرافية والكمية وسوف يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة البنك العربي المتحد كمؤسسة متطورة يتوافق حجمها مع احتياجات 

قاعدة العمالء الخاصة بها.  
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فرع المقر الرئيسي للبنك العربي المتحد مدخل المقر الرئيسي للبنك العربي المتحد

ردهة المقر الرئيسي للبنك العربي المتحد ردهة المقر الرئيسي للبنك العربي المتحد

ردهة المقر الرئيسي للبنك العربي المتحد
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خدمة المجتمع  -9

مــع  اســتمرار نمــو البنــك العربــي المتحــد، تبــرز أهميــة دوره فــي خدمــة المجتمــع. ومنــذ زمــن بعيــد، وطــد البنــك عالقــة طويلــة المــدى مــع 

ــاء الوطــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. كمــا يعتبــر  ــادي الثقــة لتأهيــل وتشــغيل ذوي اإلعاقــة”، وأخــذ علــى عاتقــه تأهيــل وتوظيــف أبن “ن

البنــك العربــي المتحــد الراعــي الحصــري للبرامــج والــدورات التدريبيــة التــي تطــرح لإلماراتييــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة وتأهليهــم ليكونــوا 

أفــرادًا فاعليــن فــي المجتمــع.

ــن  ــي م ــادارت والت ــن المب ــد م ــك العدي ــرح البن ــذا يط ــا، ل ــية لدين ــم األساس ــد القي ــن كأح ــن المميزي ــر اإلماراتيي ــه تطوي ــى عاتق ــك عل ــذ البن وأخ

ــن.  ــم التوطي ــك لدع ــم وذل ــاء عليه ــم واإلبق ــم وتطويره ــم وتوظيفه ــرص له ــر ف ــن وتوفي ــن المميزي ــذب اإلماراتيي ــانها ج ش

مساهمة البنك العربي المتحد السنوية لنادي الثقة 2013 الرئيـس  نائـب  العلمـي،  وعونـي  التنفيـذي،  الرئيـس  تروبـردج،  پـول 
للبنـك العربـي المتحـد، خـالل اسـتالمهم جائـزة تقديريـة  التنفيـذي 
لجهـود البنـك فـي دعـم »نـادي الثقـة للمعاقيـن«، من سـعادة طارق 

النـادي إدارة  مجلـس  رئيـس  خـادم،  بـن  سـلطان 

المقـر  فـي  واألربعـون  الثانـي  الوطنـي  باليـوم  يحتفلـون  البنـك  موظفـو 
المتحـد العربـي  للبنـك  الرئيسـي 

العمـل الخيـري للبنـك العربـي المتحـد بإقامـة مأدبة إفطار في شـهر 
رمضـان المبارك بنـادي الثقة 2013 

الثانـي  الوطنـي  باليـوم  يحتفلـون  البنـك  موظفـي  بجانـب  العليـا  اإلدارة 
للبنـك الرئيسـي  المقـر  فـي  واألربعـون 

عونـي العلمـي، نائـب الرئيـس التنفيـذي )فـي الوسـط(، وعلـى يمينـه 
الشـيخ محمـد النعيمـي، نائـب رئيـس تنفيـذي، وتونـي ماكـري، رئيـس 
إدارة دعـم األعمـال )علـى يميـن الصـورة(، بجانـب فريـق عمـل البنـك 
العربـي المتحـد يحتفلـون باليوم الوطنـي الثاني واألربعـون في المقر 

الرئيسـي للبنـك
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تــقــريـــر حـوكـمـة الشــركـــة  <

يلتزم البنك بناء إطار عمل متين لحوكمة الشركة

 وزيادة مستوى الشفافية واالفصاح. وبالتالي، يتصدر 

توزيع المعلومات المهمة في المهل المخصصة لها 

إلى اإلطراف المهتمة ذات العالقة، الئحة األولويات في هذا الصدد.
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مقدمة

إطار عمل حوكمة الشركات لدى البنك العربي المتحد

ــة  ــل حوكم ــار عم ــص إط ــد. يتلخ ــي المتح ــك العرب ــال البن ــة وأعم ــة بثقاف ــات الخاص ــي الممارس ــري ف ــركات دور جوه ــة الش ــب حوكم تلع

الشــركات لــدى البنــك العربــي المتحــد، بالطريقــة التــي يتــم مــن خاللهــا إدارة وتوجيــه أنشــطة وأعمــال البنــك مــع األخــذ بعيــن االعتبــار كافــة 

ــع. ــاه المجتم ــك تج ــؤولية البن ــة ومس ــراف ذات العالق األط

ــز  ــو يرك ــي. وه ــكل كاف ــك بش ــال البن ــن أعم ــة ع ــر الناتج ــة المخاط ــس اإلدارة بمراقب ــام مجل ــن قي ــركات يضم ــة الش ــل حوكم ــار عم إن إط

ــة  ــدى فاعلي ــى م ــز عل ــا يرك ــة كم ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــة بأعض ــؤوليات الخاص ــام والمس ــي المه ــل ف ــى الفص ــر عل ــكل كبي بش

ــة  ــورة دقيق ــات بص ــن البيان ــاح ع ــفافية واإلفص ــن، والش ــن والخارجي ــابات الداخلي ــي الحس ــة ودور مدقق ــان اإلداري ــس اإلدارة واللج ــان مجل لج

اثنــاء المهــل المخصصــة لهــا والتعــاون مــع الهيئــات التنظيميــة واإلشــرافية وذلــك لضمــان االمتثــال الكامــل باللوائــح المعمــول بهــا واعتمــاد 

ــات. ــل الممارس أفض

يلتــزم البنــك العربــي المتحــد بالمتطلبــات التنظيميــة الخاصــة بالمصــرف المركــزي وهيئــة األوراق الماليــة والســلع اإلماراتيــة وســوق أبوظبــي 

لــألوراق الماليــة كمــا يقــوم البنــك بتطبيــق أفضــل الممارســات المعتمــدة فــي القطــاع المصرفــي.

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة الخاصــة بالبنــك وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومتطلبــات القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يتــم نشــرهذه البينــات بصــورة منتظمــة علــى الموقــع االلكترونــي للبنــك وتــدرج تحــت قســم عالقــات المســتثمرين 

 .)www.uab.ae(

اإلفصاح والشفافية

يلتــزم البنــك بنــاء إطــار عمــل متيــن لحوكمــة الشــركة وزيــادة مســتوى الشــفافية واالفصــاح. وبالتالــي، يتصــدر توزيــع المعلومــات المهمــة 

فــي المهــل المخصصــة لهــا إلــى اإلطــراف المهتمــة ذات العالقــة، الئحــة األولويــات فــي هــذا الصــدد. إذ يتــم نشــر المعلومــات مــن خــالل 

ــر. كمــا تــم إنشــاء قســم مخصــص لعالقــات المســتثمرين علــى  ــات والتقاري ــات الصحفيــة والخطاب عــدد مــن القنــوات بمــا فــي ذلــك البيان

الموقــع االلكترونــي الخــاص بالبنــك  )www.uab.ae(، والــذي يتــم مــن خاللــه تحميــل التقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة. تشــتمل التقاريــر الماليــة 

ــة. تتوفــر أيضــًا علــى الموقــع االلكترونــي معلومــات  ــج الماليــة التــي يتــم نشــرها باللغتيــن العربيــة واإلنجليزي ــر الســنوية والنتائ علــى التقاري

حــول الوثائــق الهامــة األخــرى الخاصــة بالمســاهمين مثــل نظــام البنــك األساســي وقائمــة بأســماء المســاهمين الرئيســيين وأســعار الســهم 

باإلضافــة إلــى تقاريــر المحلليــن. كمــا انــه يتــم نشــر المســتندات الخاصــة بحوكمــة الشــركات والسياســات ذات الصلة علــى الموقــع االلكتروني 

وتحديثهــا عنــد تعديلهــا وتتضمــن: 

السياسة الخاصة بحوكمة الشركات  •

السياسة الخاصة بالمسؤولية االجتماعية  •

السياسة الخاصة بمدققي الحسابات الخارجين  •

السياسة الخاصة بخطة التعاقب المهني  •

قواعد السلوك المهني  •

سياسة اإلبالغ عن حاالت الفساد واالنتهاك  •

استبيان حول مكافحة غسيل األموال/ أعرف عميلك  •
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مجلس اإلدارة

دور مجلس اإلدارة

يتمتــع مجلــس اإلدارة، حســب نظــام البنــك االساســي، بالصالحيــات الواســعة والالزمــة لتنفيــذ األنشــطة والمهــام المســندة اليــه وذلــك لتحقيــق 

ــة  ــالل مراقب ــن خ ــاءة م ــر بكف ــن إدارة المخاط ــد م ــك، والتأك ــة بالبن ــتراتيجية الخاص ــع االس ــس اإلدارة وض ــؤوليات مجل ــن مس ــك. تتضم ــداف البن أه

جهوزيــة البنــك علــى تحمــل هــذه المخاطــر. إن مجلــس اإلدارة مســؤول بصــورة عامــة عــن إدارة شــؤون وأنشــطة البنــك. أضافــة الــى ذلــك، فــإن 

مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تطبيــق إطــار عمــل حوكمــة الشــركات الخــاص بالبنــك وذلــك لضمــان تنفيــذ الضوابــط واإلفصاحــات الداخليــة ووضــع 

السياســات واإلجــراءات المناســبة التــي تعتبــر جوهريــة بالنســبة لحجــم وطبيعــة عمليــات البنــك مــن جهــة ولاللتــزام بالمتطلبــات القانونيــة 

والتنظيميــة المعمــول بهــا فــي جميــع األوقــات مــن جهــة اخــرى. 

دور رئيس مجلس اإلدارة

ــب  ــس اإلدارة ومنص ــس مجل ــب رئي ــغل منص ــك. وال يش ــي للبن ــام األساس ــًا للنظ ــس اإلدارة وفق ــل مجل ــن قب ــس اإلدارة م ــس مجل ــار رئي ــم اختي يت

ــد. ــخص واح ــد ش ــي المتح ــك العرب ــي البن ــذي ف ــس التنفي الرئي

يتولــي رئيــس مجلــس اإلدارة توجيــه أنشــطة مجلــس اإلدارة كمــا يقــوم بالتأكــد مــن أن مجلــس اإلدارة يفــي بالتزاماتــه تجــاه امتثــال البنــك باللوائــح 

والقوانيــن المعمــول بهــا والتأكــد مــن تنفيــذ كافــة القــرارات، التــي يقــوم مجلــس اإلدارة باتخاذهــا، بصــورة فعالــة.

تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

•  تولــي رئاســة مجلــس اإلدارة ووضــع جــدول األعمــال الخــاص بــه واالشــراف علــى حســن ســير اجتماعــات المجلــس والتأكــد مــن تنفيــذ القــرارات 

التــي يتــم اتخاذهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، بشــكل فعــال

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

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

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

ضمان االتصال بصورة فعالة مع المساهمين  •

تقييم أداء مجلس اإلدارة بشكل دوري  •

بناء مجلس إدارة فعال ووضع خطة تعاقب ألعضاء مجلس اإلدارة   •

واجبات والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة

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

التمتع بالمهارات والمؤهالت والمعرفة الالزمة لشؤون وأعمال البنك  •

التصرف بأمانة وبحسن نية لحماية مصالح البنك التجارية  •

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

العمل وفقًا لاللتزامات المنصوص عليها ووفقًا لبنود عقد  التأسيس وكافة اللوائح والقوانين المعمول بها  •

عدم إدانتهم بأي جريمة أو جناية أو قضايا مخلة بالشرف  •

•  اإلفصــاح عــن أي مصالــح مباشــرة أو غيــر مباشــرة والتــي مــن الممكــن أن يكــون لهــا صلــة بالبنــك والتــي مــن الممكــن أن تتعــارض مــع األداء 

الجيــد لمهامهــم

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

يتألــف مجلــس اإلدارة الحالــي مــن اثنــي عشــرة عضــوًا غيــر تنفيــذي. تــم اختيارهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية الــذي انعقــد فــي 

ــاء  ــاب أعض ــادة انتخ ــوز إع ــك يج ــي للبن ــام األساس ــًا للنظ ــه وطبق ــر إن ــر بالذك ــر 2012. والجدي ــن 1 يناي ــارًا م ــنوات اعتب ــة س ــدة ثالث ــك لم ــر 2012، وذل فبراي

ــس اإلدارة. مجل

يضــم المجلــس فــي عضويتــه خمســة ممثليــن مــن البنــك التجــاري القطــري، كونــه المســاهم الرئيســي؛ وعضويــن يمثــالن مؤســس البنــك؛ بينمــا 

يمثــل باقــي األعضــاء القطــاع الخــاص.

يتمتــع جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعرفــة المهنيــة والخبــرات المتخصصــة باألعمــال والمعرفــة الجيــدة بالقطــاع المصرفــي والوعــي المالــي 

لتنفيــذ المســؤوليات المســندة اليهــم. 

يحضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة االجتماعات بصورة منتظمة.

لمحة مختصرة حول أعضاء مجلس اإلدارة

فيما يلي لمحة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2013:

الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة

عين عام 1975

ــن ســالم  ــن ســلطان ب ــه منــذ تاريــخ تأسيســه فــي العــام 1975. يملــك الشــيخ فيصــل ب ــي المتحــد، ورئيــس مجلــس ادارت هــو مؤســس البنــك العرب

القاســمي حصــة واســعة فــي رأســمال البنــك تصنفــه فــي طليعــة كبــار المســاهمين األفــراد فــي البنــك. باإلضافــة الــى منصبــه فــي البنــك العربــي 

المتحــد، يشــغل الشــيخ فيصــل بــن ســلطان بــن ســالم القاســمي منصــب رئيــس مجلــس ادارة عــدد مــن الشــركات الخاصــة كمــا انــه شــغل ســابقًا 

منصــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العربيــة للتصنيــع. 

بعــد تخرجــه مــن الكليــة العســكرية األردنيــة وكليــة »مونــز« الحربيــة فــي المملكــة المتحــدة، التحــق بالســلك العســكري حيث تبــوأ مناصــب مختلفة 

منهــا وكيــل وزارة الدفــاع، ورئيــس أركان قــوات دفــاع أبــو ظبــي، ورئيــس ديــوان ســمو ولــي العهــد آنــذاك، ســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، ثــم 

تقاعــد وهــو برتبه لــــواء.

قلـــد الشــيخ فيصــل عــدة أوســمة، منهــا وســام الكوكــب األردنــي مــن الدرجــة األولــى مــن جاللــة الملــك حســين رحمــه اهلل، ووســام االســتحقاق من 

الطبقــة األولــى مــن رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة، والوســام العلــوي درجــة ضابــط كبيــر مــن جاللــة ملــك المملكــة المغربيــة، ووســام النيليــن مــن 

الطبقــة األولــى مــن جمهوريــة الســودان، ووســام االمــارات العســكري مــن الطبقــة األولــى مــن المغفــور لــه بــإذن اهلل ســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان.

باإلضافة إلى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل الشيخ فيصل منصب رئيس مجلس إدارة الشركات التالية:

مجموعة شركات جيبكا  •

فيصل القابضة ذ.م.م.  •

المحالت الكبرى  •

هوسبيتاليتي القابضة إلدارة الفنادق ذ.م.م.   •
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السيد عمر حسين الفردان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عين عام 2007

رئيس اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يشــغل الســيد عمــر الفــردان منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة. وهــو يمثــل فــي عضويتــه البنــك التجــاري القطــري، الشــركة المالكــة ألكبــر حصــة 

فــي رأســمال البنــك العربــي المتحــد.

السيد الفردان حائز على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال وشهادة ماجستير في العلوم المالية من جامعة وبستر في جينيفا.

باإلضافة إلى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد عمر الفردان المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة: 

رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني   •

عضو مجلس إدارة البنك التجاري القطري  •

•  عضــو مجلــس إدارة ومديــر الشــركات التابعــة لمجموعــة الفــردان )الفــردان للمجوهــرات فــي قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية والفــردان 

ــر( ــي قط ــة ف ــات البحري ــردان للخدم ــتثمار والف لإلس

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية في قطر  •

عضو مجلس إدارة مرسى عربية  •

عضو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر القطري  •

كما يشغل السيد عمر الفردان المناصب اإلدارية التالية:

ــردان  ــركة الف ــيارات وش ــردان للس ــركة الف ــردان وش ــات الف ــادق ومنتجع ــركة فن ــة وش ــردان القابض ــة الف ــذي لمجموع ــر التنفي ــس والمدي •  رئي

العقاريــة فــي قطــر وســلطنة عمــان

عضو مجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت  •

الشيخ عبداهلل بن علي بن جبر آل ثاني

عضو مجلس إدارة 

عين عام 2008
رئيس لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

إلتحــق الشــيخ عبــداهلل بــن علــي بــن جبــر آل ثانــي بمجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد فــي فبرايــر 2008 وهــو يمثــل فــي عضويتــه البنــك التجــاري 

ــة  ــاع الجمعي ــالل اجتم ــام 2011،  خ ــرى ع ــدة أخ ــه لم ــد انتخاب ــد. وأعي ــي المتح ــك العرب ــمال البن ــي رأس ــة ف ــر حص ــة ألكب ــركة المالك ــري، الش القط

ــة. ــة العادي العمومي

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

باإلضافــة الــى منصبــه فــي مجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد، يشــغل الشــيخ عبــداهلل بــن علــي بــن جبــر آل ثانــي المناصــب التاليــة علــى مســتوى 
مجالــس اإلدارة:

نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري  •  

عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني  •  
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الشيخ محمد بن فيصل القاسمي

عضو مجلس إدارة

عين عام 2011 

عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أّســس الشــيخ محمــد بــن فيصــل القاســمي شــركة قابضــة خاصــة وهــي شــركة منافــع، وتمــارس الشــركة أنشــطة مختلفــة فــي مجــال الضيافــة 

والعقــارات والســياحة وتأجيــر الســيارات واالســتثمار فــي الشــركات الخاصــة.

ــة  ــن فيصــل القاســمي مــن جامعــة ويبســتر بشــهادة بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والمحاســبة، ويشــغل مناصــب إداري تخــرج  الشــيخ محمــد ب

رفيعــة المســتوى فــي عــدد مــن المنظمــات واالتحــادات مــن بينهــا غرفــة التجــارة اإليطاليــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبلــدان مجلــس التعــاون 

الخليجــي، وشــركة فيصــل القابضــة ذ.م.م.

وهو عضو في جمعية المحاسبين االداريين القانونيين وجمعية المحللين الفنيين في المملكة المتحدة.

ــتوى  ــى مس ــة عل ــب التالي ــمي المناص ــل القاس ــن فيص ــد ب ــيخ محم ــغل  الش ــد، يش ــي المتح ــك العرب ــس ادارة البن ــي مجل ــه ف ــى منصب ــة ال باإلضاف
مجالــس االدارة:

رئيس مجلس إدارة شركة منافع   •

السيد أندرو ستيفنز

عضو مجلس إدارة 

عين عام 2007

عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

واحــد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الخمســة الذيــن يمثلــون البنــك التجــاري القطــري فــي مجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد. عمــل ســابًقا فــي بنــك 

ســتاندرد تشــارترد فــي ايرلنــدا وهونــج كونــج والبحريــن وأوغنــدا. 

ــة  ــوم المالي ــي العل ــرف( ف ــة الش ــع مرتب ــوس )م ــهادة بكالوري ــى ش ــاًل عل ــرا حاص ــي إنجلت ــام ف ــة برمنجه ــن جامع ــتيفنز م ــدرو س ــيد أن ــرج الس تخ

والمصرفيــة.

باإلضافة الى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد أندرو ستيفنز المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة:

نائب رئيس مجلس إدارة ألترناتيف بنك، تركيا  •  

عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني  •  

رئيس/رئيس مجلس إدارة شركة أورينت 1 المحدودة، برمودا  •  

نائب رئيس مجلس إدارة شركة سي بي كيو فايننس المحدودة، برمودا  •  

عضو مجلس إدارة كيو اي سي انترناشيونال ال ال سي، قطر  •  

كما يشغل السيد أندرو ستيفنز المناصب اإلدارية التالية:

الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري  •  

عضو في مجلس كبار العمالء الدوليين لشركة فيزا   •  
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السيد أحمد محمد المدفع

عضو مجلس إدارة 

عين في 1992

عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

ــارز، يملــك الســيد أحمــد محمــد المدفــع اســتثمارات خاصــة فــي المجــاالت العقاريــة والصناعيــة واألوراق الماليــة واإلعالنيــة. شــغل  رجــل أعمــال ب

الســيد أحمــد محمــد المدفــع ســابًقا عــدة مناصــب رفيعــة المســتوى، منهــا مديــر مكتــب ســمو حاكــم الشــارقة، والمديــر العــام لدائــرة موانــئ 

وجمــارك الشــارقة، والنائــب الثانــي لرئيــس مجلــس إدارة مجلــس االتحــاد الوطنــي.

يمثــل الســيد أحمــد محمــد المدفــع اتحــاد غــرف اإلمــارات للتجــارة والصناعــة والزراعــة فــي عضويــة الغــرف التاليــة: غرفــة التجــارة العربيــة األلمانيــة، 

غرفــة التجــارة العربيــة اإليطاليــة، غرفــة التجــارة العربيــة األميركيــة، وغرفــة التجــارة البرتغاليــة العربيــة.

باإلضافــة الــى منصبــه فــي مجلــس ادارة البنــك العربــي المتحــد، يشــغل الســيد أحمــد محمــد المدفــع المناصــب التاليــة علــى مســتوى مجالــس 
اإلدارة:

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة   •

رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة  •

عضو مجلس إدارة اتحاد غرف اإلمارات للتجارة والصناعة   •

رئيس مجلس إدارة االتحاد العالمي إلدارة المعارض وشركة ارابيان جلف تشابتر التي شكلت حديثًا  •

السيد محمد عبد الباقي محمد

عضو مجلس إدارة

عين عام 2012

رئيس لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

عضو في لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

يتمتــع الســيد محمــد عبــد الباقــي بخبــرة طويلــة فــي القطــاع المصرفــي. شــغل الســيد محمــد عبــد الباقــي ســابًقا منصــب مديــر عــام مصــرف 

اإلمــارات الصناعــي والرئيــس التنفيــذي باإلنابــة للمصــرف العقــاري كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة عــدد مــن الشــركات، مــن بينهــا الشــركة 

اإلماراتيــة الوطنيــة لصناعــات البالســتيك، وشــركة أبوظبــي الوطنيــة للفنــادق، والشــركة الوطنيــة للتبريــد المركــزي »تبريــد« وشــركة فودكــو القابضة، 

Le Chaine Des Rotissuer و ،»ACS« وشــركة  آيســــو أوكتـــين ، ومدرســة الجاليــة األميركيــة

باإلضافة الى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد محمد عبد الباقي المناصب التالية على مستوى مجالس االدارة:

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة بترولكوم لخدمات الغاز والنفط  •

رئيس مجلس إدارة كريستال للفنادق والمنتجعات  •

عضو مجلس إدارة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكويت  •

عضو مجلس إدارة شركة إنتربالست وكوزموبالست  •

كما يشغل السيد محمد عبد الباقي المناصب اإلدارية التالية: 

الرئيس التنفيذي لمصرف اإلمارات للتنمية   •
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السيد أحمد محمد بخيت خلفان

عضو مجلس إدارة

عين عام 2012

رئيس لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

عضو في لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

تولــى الســيد أحمــد خلفــان ســابًقا منصــب نائــب المديــر العــام فــي مصــرف اإلمــارات الصناعــي، كمــا شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة 

اإلمــارات الحديثــة للدواجــن ونائــب رئيــس مجلــس إدارة روابــي اإلمــارات. كمــا تولــى الســيد أحمــد خلفــان عضويــة مجالــس إدارة عــدد مــن الشــركات 

فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــن بينهــا شــركة أليكــو، وشــركة الخليــج لصناعــة الزجــاج، وتكافــل ري.

السيد نيكوالس كولمان

عضو مجلس إدارة 

عين عام 2011

عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يمثــل الســيد نيكــوالس كولمــان فــي عضويتــه البنــك التجــاري القطــري. وقبــل التحاقــه بالعمــل لــدى البنــك التجــاري القطري عام 2008، شــغل الســيد 

نيكــوالس كولمــان عــدة مناصــب فــي عــدد مــن المؤسســات المصرفيــة فــي لنــدن منهــا بنــك مورجــان ســتانلي وبنــك نيويــورك وبنــك وستمنســتر 

الوطنــي والبنــك الملكــي االســكتلندي. كمــا عمــل فــي شــركة آرثــر يونــغ فــي الكويــت.

تخــرج الســيد نيكــوالس كولمــان مــن جامعــة لنــدن غيلدهــول حاصــاًل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي علــوم االقتصــاد )مــع مرتبــة الشــرف(، وهــو 

عضــو زميــل فــي معهــد المحاســبين القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلــز.

باإلضافة الى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد نيكوالس كولمان المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة: 

عضو مجلس إدارة ألترناتيف بنك، تركيا   •

عضو مجلس إدارة الشركات المالية الثالث التابعة أللترناتيف بنك، تركيا  •

األنسة نجالء المدفع

عضو مجلس إدارة

عينت عام 2012

عضو في اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس اإلدارة

أسســت األنســة نجــالء المدفــع »خيــارات«، وهــي منظمــة اجتماعيــة تمكــن الشــباب االماراتــي مــن اتخــاذ القــرارات الوظيفيــة الواعيــة وتســاعدهم 

علــى تحقيــق النجــاح فــي القطــاع الخــاص.

شــغلت ســابقًا منصــب مديــر أول لتطويــر ريــادة األعمــال فــي صنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع حيــث قــادت فريــق عمــل مؤلــف مــن مستشــارين 

ــاب  ــورة ألصح ــم المش ــن تقدي ــدءًا م ــة، ب ــة الواجب ــص والعناي ــة الفح ــل عملي ــف مراح ــي مختل ــم ف ــراف عليه ــت باإلش ــال وقام ــال األعم ــي مج ف

ــار المشــاريع المســتحقة لفــرص التمويــل. كمــا تّولــت مهــام تتعلــق بتصميــم وقيــادة العديــد مــن  المشــاريع إلــى تقييــم خطــط األعمــال واختي

المبــادرات ذات الصلــة بالشــباب مثــل مبــادرة صنــدوق خليفــة لـــ »سلســلة أصحــاب األعمــال الصاعديــن«.

ــي  ــي ف ــد كومبان ــزي آن ــركة ماكن ــي ش ــريك أول ف ــب ش ــي منص ــع ف ــالء المدف ــة نج ــت اآلنس ــة، عمل ــدوق خليف ــي صن ــا ف ــاق بمنصبه ــل االلتح قب

ــة. تتضمــن خبرتهــا  نيويــورك حيــث أشــرفت علــى مجموعــة مــن المشــاريع فــي المجــال االســتراتيجي الخــاص بعمــالء قطــاع المؤسســات المالي

ــل.  ــركة ش ــرز وش ــاوس كوب ــر ه ــس ووت ــركة براي ــي ش ــًا أدوار ف ــة أيض المهني
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باإلضافة الى منصبها في مجلس ادارة البنك العربي المتحد، تشغل األنسة نجالء المناصب التالية على مستوى مجالس االدارة:

عضو مجلس إدارة مجلس سيدات الشارقة  •

عضو مجلس إدارة القيادات العربية الشابة في االمارات العربية المتحدة   •

كما تشغل اآلنسة نجالء المدفع المناصب اإلدارية التالية: 

عضو مؤسس لمنظمة مديرات الشركات )دول مجلس التعاون الخليجي(  •

عضو زميل في معهد أسبن لمبادرة الريادة في الشرق األوسط  •

عضو في معهد أسبن لشبكة الريادة العالمية  •

السيد روبرت شارب

عضو مجلس إدارة

عين عام 2012

عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

عضو في لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يتمتــع الســيد روبــرت شــارب بخبــرة تزيــد عــن 30 ســنة فــي األعمــال المصرفيــة، فضــاًل عــن خبرتــه كعضــو مســتقل فــي مجالــس إدارة العديــد مــن 

الشــركات الُمدرجــة والخاصــة فــي المملكــة المتحــدة وأوروبــا. وهــو يمثــل فــي عضويتــه البنــك التجــاري القطــري.

قبــل منصبــه الحالــي، شــغل الســيد روبــرت شــارب منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة محاصــة بيــن بنــك باركليــز وبنــك اتــش إس بــي ســي، فــكان 

 Barclays Bank Global Pension يغطــي كافــة عمليــات الدفــع النقديــة الخاصــة بالمملكــة المتحــدة كمــا شــغل منصــب عضــو مســتقل فــي

.Fund

باإلضافة الى منصبه في مجلس إدارة البنك العربي المتحد، يشغل السيد روبرت شارب المناصب التالية على مستوى مجالس اإلدارة:

عضو مجلس إدارة البنك الوطني العماني  •

عضو مجلس إدارة ألترناتيف بنك، تركيا  •

السيد أحمد سالم عبد اهلل سالم الحوسني

عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد

عين عام 2012

عضو في لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

تــم انتخــاب الســيد احمــد ســالم عبــد اهلل ســالم الحوســني كعضــو فــي مجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 

الســنوية لعــام 2012. 

حصل السيد الحوسني على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ويلز.

 باإلضافــة الــى منصبــه فــي مجلــس ادارة البنــك العربــي المتحــد، يشــغل الســيد احمــد ســالم عبــد اهلل ســالم الحوســني المناصــب التاليــة علــى 
مســتوى مجالــس االدارة

عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  •  

عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية )جولفار(  •  

كما يشغل السيد  أحمد سالم عبد اهلل سالم الحوسني المناصب اإلدارية التالية: 

مدير التطوير العقاري في شركة الساحل العقارية  •  
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اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 20١3

اجتمع أعضاء مجلس اإلدارة 6 مرات خالل عام 2013، كما حصلوا على ملخص تطورات أعمال البنك من لجان مجلس اإلدارة واللجان اإلدارية بصورة 

منتظمة في ما بين االجتماعات.

فيما يلي التواريخ الخاصة باجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2013

اعتماد النتائج المالية الخاصة بعام 2012 ودعوة المساهمين لحضور االجتماع السنوي 23 يناير 2013 

مراجعة األداء المالي والتجاري حتى تاريخه 27 فبراير 2013 

مراجعة األداء المالي والتجاري حتى تاريخه واعتماد النتائج المالية الخاصة بالربع األول 24 أبريل 2013 

مراجعة األداء المالي والتجاري حتى تاريخه 12 يونيو 2013 

مراجعة األداء المالي والتجاري حتى تاريخه واعتماد النتائج المالية الخاصة بالربع الثالث 23 أكتوبر 2013 

مراجعة األداء المالي والتجاري حتى تاريخه واعتماد الميزانية الخاصة بعام 2014 11 ديسمبر 2013 

تقييم األداء الخاص بمجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة

وفقًا  المجلس  على  المطبقة  الحوكمة  مبادئ  بجميع  التزامهم  من  للتأكد  ولجانه  اإلدارة  مجلس  ألداء  سنوية  بمراجعة  المخاطر  لجنة  تقوم 

للصالحيات والمسؤوليات الموضوعة بهذا الشأن، وترفع تقريرها بهذا الشأن الى مجلس اإلدارة.
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أمين سر الشركة

(ريما بطرس)

الرئيس التنفيذي
(پول تروبردج)

نائب الرئيس التنفيذي
(عوني العلمي)

رئيس إدارة الخدمات 
المصرفية الدولية والبيع 

االجمالي  (هاورد كيتسون)

رئيس إدارة - التشغيل والنتظيم 
وتكنولوجيا المعلومات
(عبد الحميد الغزواني)

نانب رئيس أول - رئيس الخزينة
(سارفراز رزفي)

نائب رئيس تنفيذي
(الشيخ محمد النعيمي)

رئيس إدارة - الخدمات 
المصرفية ل¡فراد (توني جراهام)

الرئيس المالي
 (براين ويست)

رئيس ادارة دعم ا£عمال 
(توني ماكري)

أعضاء مجلس ا¤دارة

لجنة االئتمان لجنة المخاطر اللجنة التنفيذيةلجنة التدقيق

رئيس  إدارة المخاطر
(بيد بولن)

اللجان ا�دارية (تم تشكيلها من قبل الرئيس التنفيذي)

اللجنة ا¤دارية التنفيذية  لجنة تكنولوجيا ا£عمال االستثمارية

نانب رئيس أول - 
رئيس التدقيق التنفيذي

(فيصل حميد)

لجنة إدارة المباني لجنة الموجودات والمديونيةلجنة إدارة المخاطر العامة

نائب رئيس - االتصال المؤسسي
(جهاد صالح)

لجنة إدارة االئتمان العام لجنة إدارة االستثمار
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أمين سر الشركة

(ريما بطرس)

الرئيس التنفيذي
(پول تروبردج)

نائب الرئيس التنفيذي
(عوني العلمي)

رئيس إدارة الخدمات 
المصرفية الدولية والبيع 

االجمالي  (هاورد كيتسون)

رئيس إدارة - التشغيل والنتظيم 
وتكنولوجيا المعلومات
(عبد الحميد الغزواني)

نانب رئيس أول - رئيس الخزينة
(سارفراز رزفي)

نائب رئيس تنفيذي
(الشيخ محمد النعيمي)

رئيس إدارة - الخدمات 
المصرفية ل¡فراد (توني جراهام)

الرئيس المالي
 (براين ويست)

رئيس ادارة دعم ا£عمال 
(توني ماكري)

أعضاء مجلس ا¤دارة

لجنة االئتمان لجنة المخاطر اللجنة التنفيذيةلجنة التدقيق

رئيس  إدارة المخاطر
(بيد بولن)

اللجان ا�دارية (تم تشكيلها من قبل الرئيس التنفيذي)

اللجنة ا¤دارية التنفيذية  لجنة تكنولوجيا ا£عمال االستثمارية

نانب رئيس أول - 
رئيس التدقيق التنفيذي

(فيصل حميد)

لجنة إدارة المباني لجنة الموجودات والمديونيةلجنة إدارة المخاطر العامة

نائب رئيس - االتصال المؤسسي
(جهاد صالح)

لجنة إدارة االئتمان العام لجنة إدارة االستثمار
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لجان مجلس اإلدارة 

فوض مجلس إدارة البنك العربي المتحد جزءا من صالحياته ومسؤولياته الى لجان تم تشكيلها من قبل المجلس لمساعدته في تنفيذ مهامه 

وواجباته وضمان توفير قدر كاف من االشراف والمراجعة في المجاالت ذات الدرجة  العالية من المسؤولية. 

اللجنة التنفيذية

الصالحيات  تلك  باستثناء  الجلسة،  في  وجودهم  عدم  حال  في  له  التابعة  الفرعية  اللجان  من  أي  أو  اإلدارة  مجلس  عن  التنفيذية  اللجنة  تنوب 

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

البنك  بميزانية  المتعلقة  التوصيات  ووضع  ومراجعة  تطبيقها،  ومتابعة  األجل  طويلة  البنك  استراتيجية  وضع  عن  مسؤولة  التنفيذية  اللجنة  إن 

السنوية وخطط األعمال، ومراجعة األداء المالي والتشغيلي الخاص بالبنك وتولي أمور أخرى من بينها على سبيل المثال ال الحصر، حوكمة الشركات 

والمكافات والتعويضات والموارد البشرية. تجتمع اللجنة التنفيذية أربع مرات على األقل سنويًا.

أعضاء اللجنة التنفيذية:

السيد عمر الفردان – رئيس اللجنة  •

الشيخ محمد بن فيصل القاسمي – عضو  •

السيد أندرو ستيفنز – عضو  •

األنسة نجالء المدفع – عضو  •

عقدت اللجنة التنفيذية ثمانية اجتماعات خالل عام 2013.

لجنة التدقيق

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

استقاللية ومؤهالت مدققي الحسابات الخارجين، كما تقوم بمراقبة األداء والمخرجات والتقارير المقدمة من قبل قسم التدقيق الداخلي. تجتمع 

لجنة التدقيق أربع مرات على األقل سنويًا.

أعضاء لجنة التدقيق:

السيد محمد عبد الباقي محمد – رئيس اللجنة  •

السيد أحمد بخيت خلفان – عضو  •

السيد نيكوالس كولمان – عضو  •

السيد أحمد سالم الحوسني – عضو  •

السيد روبرت شارب – عضو  •

التدقيق  لجنة  مهام  من  كجزء  اجتماعات  أربعة  نفسه  العام  وفي  عقدت  كانت  ان  بعد   2013 عام  خالل  اجتماعات  أربعة  التدقيق  لجنة  عقدت 

والمخاطر وذلك قبل أن يتم تقسيمها إلى لجنتين مختلفتين هما لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.

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

شكلت لجنة المخاطر لتكون مسؤولة عن كافة الجوانب الخاصة بإدارة المخاطر في البنك، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مخاطر االئتمان 

ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية والمخاطر التنظيمية ومخاطر السيولة والمخاطر المالية. إن لجنة المخاطر مسؤولة عن 

مراجعة واعتماد السياسات الخاصة بكافة المخاطر كما أنها مسؤولة عن متابعة كافة المخاطر التي يتعرض لها البنك وذلك من خالل التقارير 

الواردة من اللجنة اإلدارية العامة إلدارة المخاطر. تجتمع لجنة المخاطر أربع مرات على األقل سنويًا.

أعضاء لجنة المخاطر:

الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني– رئيس اللجنة  •

السيد محمد عبد الباقي محمد – عضو  •

السيد روبرت شارب – عضو  •

السيد أحمد بخيت خلفان – عضو  •

خالل عام 2013، عقدت لجنة المخاطر اجتماعين بعد ان كانت عقدت وفي العام نفسه أربعة اجتماعات كجزء من مهام لجنة التدقيق والمخاطر 

وذلك قبل أن يتم تقسيمها إلى لجنتين مختلفتين هما لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.

لجنة االئتمان

إن لجنة االئتمان مسؤولة عن تقييم ومنح األطراف المقابلة تسهيالت ائتمانية كما تقوم بالتصديق على أنشطة البنك االستثمارية ضمن الحدود 

المصرح بها.

أعضاء لجنة االئتمان:

السيد أحمد بخيت خلفان – رئيس اللجنة  •

الشيخ محمد بن فيصل القاسمي -عضو  •

السيد أندرو ستيفنز – عضو  •

السيد نيكوالس كولمان – عضو  •

السيد محمد عبد الباقي محمد – عضو  •

السيد أحمد محمد حمد المدفع – عضو  •

اجتمعت لجنة االئتمان ثالث عشرة مرة خالل عام 2013، مع العلم أن هذه اللجنة تجتمع كلما دعت الحاجة. 
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اللجان اإلدارية

لدى البنك سبع لجان إدارية

اللجنة اإلدارية التنفيذية

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

والقانونية والسياسات الداخلية.

اللجنة االدارية العامة إلدارة المخاطر

تعتبر اللجنة االدارية العامة إلدارة المخاطر بمثابة السلطة األعلى على مستوى اإلدارة فيما يتعلق بإدارة كافة جوانب المخاطر بما في ذلك مخاطر 

االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية والمخاطر التنظيمية ومخاطر السيولة والمخاطر المالية وأمور التدقيق الخاصة 

بالبنك.

اللجنة االدارية العامة لالئتمان

العامة لالئتمان تعتبر  اللجنة اإلدارية  المنبثقة عن مجلس اإلدارة، فإن  االئتمان  العامة لالئتمان تستمد سلطتها من لجنة  اللجنة االدارية  أن  حيث 

بمثابة السلطة األعلى على مستوى اإلدارة فيما يتعلق بالموافقة على الحدود االئتمانية وعلى البرامج الخاصة بمنتجات االئتمان والتعرض لمخاطر 

االكتتاب من القروض المشتركة والمعامالت الخاصة باألوراق المالية.

اللجنة االستثمارية الخاصة بتكنولوجيا األعمال

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

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

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

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

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

اللجنة اإلدارية لالستثمار

تم انتداب اللجنة اإلدارية لالستثمار إلدارة استثمارات البنك. تخضع اللجنة لإلشراف المباشر من قبل المدير التنفيذي.

لجنة إدارة العقارات

تم لجنة إدارة العقارات لمراقبة تطور المباني واألراضي والمرافق الخاصة بالبنك ولضمان استخدامها بالشكل األمثل. 
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التدقيق الداخلي 

بتوفير  مستقّل  وبشكل  تقوم  حيث  البنك  حوكمة  إطار  ضمن  الثالث  الدفاع  خط  بمثابة  المتحد  العربي  البنك  في  الداخلي  التدقيق  إدارة  تعّد 

الضمانات المالئمة حول توافر أنظمة رقابة فعالة ومناسبة على مستوى خط الدفاع األول والذي يشمل وحدات األعمال والعمليات وخط الدفاع 

الثاني والذي يشمل إدارة المخاطر ومتابعة االلتزام ودوائر اإلشراف على األنظمة الرقابية. 

تتولى إدارة التدقيق الداخلي مساعدة البنك على تحقيق أهدافه من خالل توفير الضمانات الموضوعية والمستقلة حول فعالية وكفاءة نظام 

الحوكمة وإدارة المخاطر ومتابعة االلتزام وأنظمة الرقابة الداخلية كما وتصدر التوصيات المناسبة لتعزيز العمل ضمن األطر المذكورة. 

من  الفعال  التطبيق  متابعة  خالل  ومن  اإلدارية  األقسام  لمختلف  التدقيق  إدارة  تقدمها  التي  االستشارية  الخدمات  خالل  من  ذلك  تحقيق  ويتم 

قبل اإلدارة للتوصيات الصادرة عن إدارة التدقيق. وترفع إدارة التدقيق تقاريرها بهذا الشأن إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة، أما على 

المستوى اإلداري فيتبع رئيس إدارة التدقيق مباشرة للرئيس التنفيذي. 

يشارك رئيس إدارة التدقيق في العديد من اجتماعات اللجان اإلدارية التي تعنى بإدارة المخاطر والحوكمة كما يساهم في تسهيل عمل عدد من 

الجهات الخارجية التي تعنى بالرقابة على البنك مثل المدققين الخارجيين ومراقبي المصرف المركزي لتزويدهم بنتائج التدقيق الداخلي والنهج 

المتبع من قبل إدارة التدقيق الداخلي في البنك. 

تتمتع إدارة التدقيق الداخلي باستقاللية تامة عن اإلدارة التنفيذية. ولضمان هذه االستقاللية تحرص لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة على 

الموافقة على نهج عمل التدقيق الداخلي كما يلي:

الموافقة على ميثاق وسياسة التدقيق الداخلي  •

الموافقة على الهيكل التنظيمي والوظيفي للتدقيق الداخلي   •

الموافقة على الخطة االستراتيجية للتدقيق الداخلي   •

الموافقة على منهجية تقييم المخاطر من قبل التدقيق الداخلي   •

الموافقة على األداء الوظيفي لرئيس إدارة التدقيق الداخلي   •

يتم وضع الخطة اإلستراتيجية للتدقيق الداخلي على أساس تقييم المخاطر وبالتنسيق مع اإلدارة وتتم الموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة. وتتم مراجعة الخطة بشكل حيوي خالل العام إلضافة أي تعديالت يجري التطرق إليها من قبل لجنة التدقيق. 

وأهداف  اإلستراتيجية  الخطط  مع  الموارد  هذه  مواءمة  لضمان  الداخلي  التدقيق  إلدارة  المتوفرة  الموارد  مستوى  بمراجعة  التدقيق  لجنة  تقوم 

النمو الخاصة بالبنك. كما يقوم رئيس التدقيق الداخلي برفع تقرير دوري عن أداء اإلدارة مقابل الخطط واألهداف الموضوعة لها إلى لجنة التدقيق 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة وإلى اإلدارة التنفيذية. 
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لمحة موجزة حول المساهمين

اجتماع المساهمين

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية السنوي وهو اجتماع مساهمي البنك العربي المتحد، السلطة العليا للبنك. يقدم النظام االساسي الخاص بالبنك 

العمومية غير  الجمعية  السنوي واجتماع  العمومية  الجمعية  المساهمين وعقد اجتماع  الذي يتم من خالله دعوة  القانوني  اإلطار  )القسم 5( 

العادية.

يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي خالل األربعة أشهر األولى من السنة. عادة ما يتضمن اجتماع الجمعية العمومية السنوي ما يلي:

استالم البيانات المالية الخاصة بنهاية السنة وتقرير أعضاء مجلس اإلدارة وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين  •

النظر في واعتماد اقتراح مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتوزيع األرباح   •

إبراء زمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات الخارجين من أي التزامات عن السنة الماضية.  •

النظر في واعتماد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  •

تعين مدققي الحسابات الخارجين للسنة المالية التالية  •

اختيار أعضاء مجلس اإلدارة  •

من الممكن أن يجتمع الشركاء بموجب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي يتم عقده التخاذ قرارات بشأن األمور األخرى بخالف األمور 

التي يتناولها اجتماع الجمعية العمومية السنوي. يتم بيان اإلطار العام الذي يتم من خالله دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العمومية 

غير العادية في النظام االساسي الخاص بالبنك المتوفر على موقع البنك االلكتروني.

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للعام الماضي في 27 فبراير 2013.

كبار المساهمين

فيما يلي قائمة كبار المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من األسهم كما هو في 31 ديسمبر 2013:

٪40.00 البنك التجاري القطري      •

٪8.31 الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي    •

٪5.64 شركة جيبيكا المحدودة      •

٪5.31 سالم عبد اهلل سالم الحوسني     •

٪5.24 جمعة الماجد عبد اهلل مهيري     •
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المساهمة حسب الجنسية

٪54 األمارات العربية المتحدة 

٪43 قطر   

٪0.04 دول الخليج األخرى  

٪0.24 الدول العربية األخرى  

٪3 الدول األخرى  

*قد ال يساوي اإلجمالي 100٪ نظرًا لتدوير األرقام

المساهمة حسب الفئة

*قد ال يساوي اإلجمالي 100٪ نظرًا لتدوير األرقام

األفراد
البنوك ٣٣٪

والمؤسسات المالية
٪٤٢ 

الشركات
٪٢٥



تــقــريــر مجـلــس اإلدارة  <

سيساهم األداء القوي الذي حققه البنك العربي المتحدفي العام 2013، 

في تعزيز ثقته باالنتقال بخطوات متينة نحو العام2014، حيث نتوقع

 استمرار نمو األعمال في جميع القطاعات مع االستمرار في 

تبني أفضل الممارسات في إدارة المخاطر
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تقريــر مجلــس اإلدارة
للسنـة الماليـة المنتهيـة فـي 3١ ديسمبـر 20١3

يسرني، بالنيابة عن مجلس إدارة البنك العربي المتحد، أن أقدم لكم تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

حملعام 2013 في طياته العديد من المؤشراتاإليجابية في ظل دخول االقتصاد العالمي مرحلة االنتعاش التي طال انتظارهابعد فترة طويلة 

المحلي  الناتج  واصل  فقد  المحلي،  الصعيد  على  أما   .2008 العام  منذ  العالمية  باألسواق  عصفت  التي  المالية  األزمة  عدماالستقرارجراء  من 

بالتفاؤلحيال  المتزايد  الشعور   2020 إكسبو  معرض  استضافة  بشرف  دبي  فوز  عزز  حين  في  نموه،  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اإلجمالي 

االقتصاد المحلي على المدى المتوسط  .

على خلفية هذا الوضع، واصل البنك العربي المتحد مسيرة نموهبفضل األسسالصلبة التيتم توطيدها في السنواتاألخيرة الماضية، اذعمد 

بفضل  القطري  التجاري  البنك  يلقاهامن  التي  بالمساندة  بذلك  العميل،مسترشدًا  حول  التمركز  على  ة  م القائ استراتيجيته  تنفيذ  على  البنك 

الشراكة القائمة بين البنكين،األمر الذي ساهم بتحقيق نموطال كافة وحدات وقطاعات األعمال، وساعد البنك في زيادة حصته من السوق. 

وقد انعكس ذلك في توسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية التي يوفرها البنك لعمالئه، وزيادة شبكة فروعه في الدولة مع الحفاظ على 

نهج حذر حيال إدارة المخاطر وتحسين الكفاءة التشغيلية. 

قياسية  مالية  نتائج  تحقيق  الى  أدى  قد  المعتمدة  النمو  استراتيجية  تنفيذ  في  المتواصل  المتحد  ي  ب العر البنك  سعي  أن  بالذكر  والجدير 

خالل فترة االثنى عشر شهرًاالمنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث بلغ صافي األرباح عن الفترة المذكورة 552 مليون درهم، بزيادةوقدرها %35 

مقارنًةمع الفترة نفسها من العام 2012. كما بلغت األرباح التشغيلية،قبل خصمالمخصصات721 مليون درهم، أي بزيادةملحوظةوقدرها %36 

عن العام 2012.  

مجموعة  من  كل  ساهمت  حيث  الماضية،  شهرًا  عشر  االثنى  فترة  خالل  ملحوظًا  توسعًا  البنك  في  االعمال  وقطاعات  شهدتوحدات  كما 

الخدمات المصرفية للشركات واالفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز النمو االيجابي في الميزانية، وقد انعكس ذلك في 

ارتفاع صافي القروض والسلفيات بنسبة 40% لتصل الى 15,29 مليار درهمكما في 31 ديسمبر 2013. بينما بلغت ودائع العمالء 15,03 مليار درهم، اي 

بزيادة ملحوظة بلغت 49%. ومن المؤكد ان هذا النمو سيشكل أرضية صلبة ومستدامة للبنك العربي المتحد يستند إليها في المضي قدما 

بتنفيذ خططه التوسعية المستقبلية.

سيساهم األداء القوي الذي حققه البنك العربي المتحدفي العام 2013، في تعزيز ثقته باالنتقال بخطوات متينة نحو العام2014، حيث نتوقع 

استمرار نمو األعمال في جميع القطاعات مع االستمرار في تبني أفضل الممارسات في إدارة المخاطر. ونتيجة لذلك، يوصي مجلس اإلدارة 

للمصرف  المسبقة  الموافقة  الحصولعلى  مراعاة  مع  التالي،وذلك  النحو  على  ديسمبر2013   31 في  المنتهية  السنة  عن  نقدية  أرباح  بتوزيع 

المركزي:

الف  درهم  

545,١55 الرصيد االفتتاحي لألرباح غير الموزعة كما في ١ يناير             

أرباح السنة                                                          552,479

10,256 المحول من احتياطي إعادة التقييم                                     

)249,100( أرباح موزعة في العام 2012                                       

858,790 الرصيد المتاح للتخصيص 

التوزيع المقترح من األرباح

)55,248( المحول إلى االحتياطي الخاص                                  

)55,248( المحول إلى االحتياطي القانوني                                

)10,800( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة                                 

737,494 رصيد األرباح غير الموزعة في 3١ ديسمبر              
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بناء على موافقة الجمعية العمومية على اقتراح توزيع االرباح النقدية المعروض عليها، فانه وبعد توزيع هذه االرباح سيرتفع اجمالي حقوق 

المساهمين إلى 2,482 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013، مقابل 2,248 مليار درهم في نهاية العام 2012. استنادًا إلى ذلك، يقترح مجلس 

يساوي  ما  أي  المدفوع  المال  رأس  من   %20 بنسبة   2013 العام  نقديةعن  ارباح  توزيع  على  الموافقة  العادية  العمومية  الجمعية  على   االدارة 

موافقة  على  الحصول  يتم  أن  على  منحة،  كأسهم  توزيعها  يتم  المدفوع  المال  رأس  من   %10 نسبته  ما  إليها  مضافًا  درهم  مليون   199,3

المصرف المركزي المسبقة على ذلك. 

في الختام، ال يسعني القول إاّل أن البنك قد حقق أداء مميزًا خالل العام 2013. وعليه، فأنني انتهز هذه الفرصة ألعبر بالنيابة عن مجلس االدارة 

خدمة  في  وتفانيهم  مهنيتهم  على  والموظفين  االداري  الفريق  اعضاء  وكافة  ولعمالئنا  الكرام  المساهمين  لجميع  تقديري  خالص  عن 

البنك. كما أود ان أشكر البنك التجاري القطري على شراكته القيمة وتوجيهه االستراتيجي. وال يفوتني في النهاية اال أن اتوجه بالشكر إلى 

حكومة دولة االمارات العربية المتحدة على الدعم غير المحدود الذي تقدمه للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والى المصرف المركزي 

وكافة الهيئات التنظيمية والرقابية التي يخضع لها البنك، على دعمهم المستمر والقيم لنا. وإلى ذلك، فإننا وبإذن اهلل نتطلع الى تحقيق 

المزيد من النجاحوالنتائج الواعدة في العام 2014 والمستقبل.

فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي

رئيس مجلس اإلدارة

22 يناير 2014
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تــقـريــر مدقـقـي الحسابـات المـسـتـقلـين للـســادة المـساهميـن
الـبــنــك الـعــــربــــي المـتــــحــد - شــــركـــة مـسـاهـــمـة عــامــــــة

التقرير حول البيانات المالية الموحدة 

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة للبنك العربي المتحد - شركة مساهمة عامة )»البنك«( وشركته التابعة )»المجموعة«(، 

التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2013، وبيان الدخل الموحد والبيانات الموحدة للدخل الشامل والتغيرات في 

حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتضمن ملخصًا 

للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية وعن الرقابة الداخلية التي 

ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات 

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا 

تأكيدات  على  نحصل  بحيث  تدقيقنا  وننفذ  نخطط  وأن  األخالقية  بالمتطلبات  نلتزم  أن  المعايير  هذه  وتقتضي  للتدقيق.  الدولية  للمعايير 

معقولة بأن البيانات المالية الموحدة خالية من األخطاء المادية. 

وتعتمد  الموحدة.  المالية  البيانات  في  واإلفصاحات  المبالغ  حول  تدقيقية  أدلة  على  للحصول  إجراءات  تنفيذ  على  التدقيق  أعمال  تنطوي 

الموحدة  المالية  البيانات  في  المادية  األخطاء  مخاطر  تقييم  ذلك  في  بما  قبلنا،  من  الموضوعة  األحكام  على  اختيارها  تم  التي  اإلجراءات 

البيانات  وعرض  بإعداد  المنشأة  بقيام  المتعلقة  الداخلية  الرقابة  باالعتبار  نضع  المخاطر،  تقييمات  إجراء  عند  الخطأ.  أو  االحتيال  عن  الناتجة 

المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول 

مدى فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تضمنت أعمال التدقيق تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية 

التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عامة. 

هذا ونعتقد بأن األدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا التدقيقي.
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الرأي 

برأينا، أن البيانات المالية الموحدة ُتعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2013 

وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. 

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

كافة  على  حصلنا  قد  أننا  أيضًا  نؤكد  فإننا  )وتعديالته(،   1984 لسنة   8 رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  يقتضي  كما 

المعلومات واإليضاحات الالزمة لتدقيقنا؛ وأن البيانات المالية الموحدة تلتزم، من كافة النواحي المادية، بمتطلبات القانون االتحادي لدولة 

قام  قد  البنك  وأن  للبنك؛  األساسي  والنظام   1980 لسنة   10 رقم  االتحادي  والقانون  )وتعديالته(   1984 لسنة   8 رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات 

باالحتفاظ بسجالت مالية منتظمة وأن محتويات تقرير أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة تتفق مع ما جاء في 

السجالت المالية للبنك. كما لم يسترع انتباهنا وجود أي مخالفات للقوانين المذكورة أعاله والنظام األساسي خالل السنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2013، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ماديًا سلبيًا على أعمال البنك أو مركزه المالي. 

األمور األخرى

تم تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2012 من قبل شركة تدقيق حسابات أخرى، والتي أبدت في تقريرها الصادر 
بتاريخ 23 يناير 2013 رأيًا غير متحفظًا حول تلك البيانات المالية الموحدة.

كي بي ام جي 

فيجندرانات مالهوترا
رقم التسجيل 48 ب 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
22 يناير 2014
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

بيان الدخل الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 

إيضاح
20١3

ألف درهم
2012

ألف درهم

4962.53١720.691إيرادات الفائدة

)153.642()١7١.972(5مصروفات الفائدة

790.559567.049صافي إيرادات الفائدة

١١0.27280.597صافي إيرادات الرسوم والعموالت

57.62736.247صافي إيرادات الصرف الناتجة من معامالت بالعمالت األجنبية

68١.03781.135اإليرادات التشغيلية األخرى

١.039.495765.028إجمالي اإليرادات التشغيلية

)121.605()١68.464(7المخصص لخسائر االئتمان

87١.03١643.423صافي اإليرادات التشغيلية

)144.646()202.937(مصروفات الموظفين

)12.418()١5.896(8االستهالك على الممتلكات والمعدات

)76.541()99.7١9(المصروفات التشغيلية األخرى

)233.605()3١8.552(إجمالي المصروفات التشغيلية

552.479409.818أرباح السنة

90.540.40ربحية السهم )درهم(

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

بيان الدخل الشامل الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 

إيضاح
20١3

ألف درهم
2012

ألف درهم

552.479409.818أرباح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى

6.120)56.3١١(19صافي )الخسائر(/ األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع

15.057)4.456(19عكس )األرباح(/ الخسائر من بيع/ استرداد استثمارات متاحة للبيع

-192.772الخسائر غير المحققة من عقود تحوط التدفقات النقدية

)6.465()928(8صافي الخسائر من إعادة تقييم ممتلكات ومعدات

)58.923(14.712

493.556424.530إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2013

إيضاح
20١3

ألف درهم
2012

ألف درهم

الموجودات

10١.30١.7751.132.160النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
11١.848.2531.332.281المستحق من البنوك 

7١5.285.48١10.881.493القروض والسلفيات 
12١.6١5.4١71.336.480االستثمارات 

1373.80212.900العقارات االستثمارية
82١2.292171.125الممتلكات والمعدات

14١.2١2.736749.428الموجودات األخرى

2١.549.75615.615.867إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

١.097.١741.771.872المستحق إلى البنوك
15١5.034.83710.094.283ودائع العمالء

16١.652.445642.617القروض متوسطة األجل
17١.283.769859.220المطلوبات األخرى

١9.068.22513.367.992إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

18996.40١996.401رأس المـال
18352.١١8296.870االحتياطي الخاص

18434.673379.425االحتياطي القانوني
189.3١١9.311االحتياطي العام

183.40914.593احتياطي إعادة التقييم
737.494545.155األرباح المحتجزة

6.120)5١.875(19التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

2.48١.53١2.247.875إجمالي حقوق المساهمين

2١.549.75615.615.867إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

تم اعتماد هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 22 يناير 2014، وتم التوقيع باإلنابه عنه من قبل:

.................................................……      .................................................……
پول تروبريدج الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي     

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة        

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

إيضاح
20١3

ألف درهم
2012

ألف درهم

األنشطة التشغيلية

552.479409.818أرباح الفترة

بنود ال تتضمن تدفقات نقدية:

8١5.89612.418االستهالك

7١68.464121.605مخصص خسائر االئتمان

بنود يتم أخذها باالعتبار بشكل منفصل:

)39.326()١8.856(صافي األرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع 

)1.192(-13أرباح القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

-)2.600(13أرباح من بيع عقارات استثمارية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

)2.946.797()4.572.452(القروض والسلفيات

)218.631()286.١35(المستحق من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

الهامش النقدي المحتفظ به من قبل بنوك مقابلة مقابل القروض

11683.329 والمعامالت المشتقة

)89.069()463.308(14الموجودات األخرى

688.532)222.372(المستحق إلى بنوك بعد ثالثة أشهر

154.940.5542.270.854ودائع العمالء

17424.549148.824المطلوبات األخرى

536.287360.365صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)83.853()76.0١9(8شراء ممتلكات ومعدات

)11.708()73.802(13شراء عقارات استثمارية

)2.502.304()١.767.957(شراء استثمارات

١.449.88١1.821.990المتحصالت من استرداد/ بيع استثمارات

-١5.500المتحصالت من بيع عقارات استثمارية

-             ١8.028المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

)775.875()434.369(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

بيان التدفقات النقدية الموحد )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

إيضاح
20١3

ألف درهم
2012

ألف درهم

األنشطة التمويلية

16١.009.828642.617قروض متوسطة األجل

)8.400()١0.800(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)199.280()249.١00(توزيعات األرباح المدفوعة نقدًا

صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ )المستخدمة في( 
749.928434.937األنشطة التمويلية

85١.84619.427الزيادة في النقد وما يعادله

١.263.0501.243.623النقد وما يعادله في 1 يناير

2.١١4.8961.263.050النقد وما يعادله في 3١ ديسمبر

يتألف النقد وما يعادله من مبالغ بيان المركز المالي التالية ذات فترات استحقاق أصلية ال تتعدى ثالثة أشهر: 

437.68١554.201النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١.840.١441.324.104المستحق من البنوك خالل ثالثة أشهر

)615.255()١62.929(المستحق إلى البنوك خالل ثالثة أشهر

2.١١4.8961.263.050

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

رأس المال
ألف درهم

االحتياطي 
الخاص

ألف درهم

االحتياطي 
القانوني

ألف درهم

االحتياطي 
العام

ألف درهم

احتياطي
 إعادة 

التقييم
ألف درهم

األرباح 
المحتجزة

ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة 
في القيم 

العادلة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

996.40١296.870379.4259.3١١١4.593545.١556.١202.247.875في ١ يناير 20١3

552.479-552.479-----أرباح السنة

)58.923()57.995(-             )928(-             -             -             -             اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

493.556)57.995(552.479)928(----إجمالي اإليرادات الشاملة 

االستهالك المحول 
--58)58(----لألراضي والمباني

إعادة التقييم المحول 
--١0.١98)١0.١98(----لألراضي والمباني

توزيعات األرباح 
)249.١00(-)249.١00(-----المدفوعة )إيضاح 18(

)١0.800(-)١0.800(-----مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

--)55.248(---55.248-التحويل إلى االحتياطي الخاص

-             -             )55.248(-             -             55.248-             -             التحويل إلى االحتياطي القانوني

2.48١.53١)5١.875(996.40١352.١١8434.6739.3١١3.409737.494في 3١ ديسمبر 20١3

ُتشكل اإليضاحات من 1 إلى 27 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

رأس المال
ألف درهم

االحتياطي 
الخاص

ألف درهم

االحتياطي 
القانوني

ألف درهم

االحتياطي 
العام

ألف درهم

احتياطي
 إعادة

التقييم
ألف درهم

األرباح 
المحتجزة

ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة 
في القيم 

العادلة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2.031.025)15.057(996.401255.888338.4439.31121.671424.368في 1 يناير 2012

409.818-409.818-----أرباح السنة

21.17714.712-             )6.465(-             -             -             -             اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

409.81821.177424.530)6.465(----إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

االستهالك المحول لألراضي  
--613)613(----والمباني

توزيعات األرباح المدفوعة 
)199.280(-)199.280(-----)إيضاح 18(

)8.400(-)8.400(-----مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

--)40.982(---40.982-التحويل إلى االحتياطي الخاص

-             -             )40.982(-             -             40.982-             -             التحويل إلى االحتياطي القانوني

996.401296.870379.4259.31114.593454.1556.1202.247.875في 31 ديسمبر 2012
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2013 

التأسيس واألنشطة   ١

 تأسس البنك العربي المتحد ش.م.ع. )“البنك”( كشركة عامة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الشارقة عام 1975 بموجب المرسوم الصادر 
 1984 لسنة   )8( رقم  التجارية  الشركات  قانون  بموجب  عامة  مساهمة  كشركة  البنك  تسجيل  وتم  الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب  عن 
المكتب  عنوان  إن  المتحدة.  العربية  اإلمارات  الشارقة،  إمارة  في  للبنك  المسجل  المكتب  يقع  المتحدة.  العربية  اإلمارات  لدولة  )وتعديالته( 

المسجل هو ص.ب 25022، الشارقـة، اإلمارات العربية المتحدة. 

يزاول البنك األعمال المصرفية التجارية من خالل مكاتبه وفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يزاول البنك أيضًا العمليات المصرفية 
اإلسالمية من خالل أقسام الخدمات المصرفية اإلسالمية في فروع مختارة.

االستثمار في شركة تابعة 

التابعة”(  )“الشركة  لالستثمار  الصدارة  شركة  بدأت  استثمارية.  كشركة  لالستثمار  الصدارة  شركة  بتأسيس  البنك  قام   ،2011 نوفمبر   28 بتاريخ 
عملياتها بتاريخ 3 مايو 2012 عندما تم تقديم رأس المال في الشركة التابعة. تم تأسيس الشركة كشركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل 
البنك، ويتم توحيد النتائج المالية للشركة التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. ُيشار إلى البنك 

وشركته التابعة معًا بـ )“المجموعة”(.  

يتمثل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركة الصدارة لالستثمار في 300 سهم بقيمة 1.000 درهم للسهم الواحد بإجمالي 300.000 درهم 
)31 ديسمبر 2012: 300.000 درهم(. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة التابعة بإجراء االستثمارات المالية الخاصة بها واالستثمار في المشروعات 

التجارية وتقديم الخدمات االستشارية االستثمارية.

أساس اإلعداد  2

 بيان التوافق

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، كما تلتزم بمتطلبات القوانين ذات الصلة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.

أساس القياس

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة واالستثمارات 
غير المحتفظ بها لالستحقاق، واألرض والمباني. إن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المعترف بها التي تمثل البنود المتحوط بشأنها 
في تحوطات القيمة العادلة، أو غير تلك المسجلة بالتكلفة، يتم تعديلها لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة للمخاطر التي يتم 

التحوط بشأنها.

العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية

تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بعملة )“الدرهم اإلماراتي”( وهي العملة الرسمية للمجموعة، كما تم تقريب كافة القيم إلى أقرب 
عدد صحيح باأللف، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة

التي تؤثر  الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات  المالية  التقارير  المالية الموحدة وفقًا لمعايير  البيانات  إن إعداد 
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك 

التقديرات. 
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في 31 ديسمبر 2013 

أساس اإلعداد )تابع(  2

األحكام والتقديرات اإلدارية الهامة )تابع(

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتغيرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها 
تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت. 

بصورة محددة، يتم أدناه بيان المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة في تطبيق 
السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة: 

تصنيف االستثمارات

عند االستحواذ على استثمار ما، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تصنيف هذا االستثمار على أنه محتفظ به لالستحقاق أو للمتاجرة أو 
كاستثمار متاح للبيع.

تعمل اإلدارة على ضمان استيفاء متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 فيما يتعلق بتلك االستثمارات التي تعتبر أنها استثمارات محتفظ 
بها لالستحقاق، وبصورة محددة، تلك االستثمارات التي يكون لدى المجموعة الرغبة والقدرة على االحتفاظ بها لالستحقاق.

أرباح  تحقيق  لغرض  أساسية  بصورة  عليها  االستحواذ  تم  حال  في  للمتاجرة  بها  محتفظ  أنها  على  االستثمارات  بتصنيف  المجموعة  تقوم 
قصيرة األجل بواسطة التجار.

يتم تصنيف كافة االستثمارات األخرى على أنها متاحة للبيع.

مبدأ االستمرارية

الالزمة  الموارد  لديها  المجموعة  أن  إلى  وخلصت  االستمرارية،  لمبدأ  وفقًا  االستمرار  على  المجموعة  قدرة  بتقييم  المجموعة  إدارة  قامت 
الستمرار أعمالها في المستقبل المنظور. عالوة على ذلك، لم يتسرع انتباه اإلدارة أية شكوك مادية من شأنها أن تؤثر بصورة هامة على قدرة 

المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. وبذلك، ما يزال يتم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ االستمرارية.

القيمة العادلة لألدوات المالية

عندما ال يمكن استخالص القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي من السوق النشط، يتم تحديدها 
السوق  معطيات  من  النماذج  هذه  مدخالت  استخالص  يتم  الرياضية.  النماذج  استخدام  تتضمن  التي  التقييم  أساليب  مختلف  باستخدام 
الملحوظة حيثما يكون ذلك ممكنا. في حين يتم وضع أحكام لتحديد القيم العادلة عندما ال تتوافر معطيات السوق الملحوظة. عند وضع 
هذه األحكام، تتم مراعاة مبالغ السيولة والمدخالت الرئيسية مثل مدى تقلب المشتقات طويلة األجل ومعدالت الخصم ومعدالت السداد 

المسبق وافتراضات معدل العجز لألوراق المالية المدعومة بموجودات. تم شرح تقييم األدوات المالية بشكل مفصل في اإليضاح رقم 25.

انخفاض قيمة االستثمارات

انخفاض  هناك  يكون  عندما  القيمة  في  النخفاض  تعرضت  قد  للبيع  والمتاحة  لالستحقاق  بها  المحتفظ  االستثمارات  أن  المجموعة  تعتبر 
أو  حدث  لوقوع  كنتيجة  القيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  يكون  عندما  أو  التكلفة،  عن  العادلة  القيمة  في  متواصل  أو  جوهري 
المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تأثير على  الخسارة  )أحداث(  بالموجودات )“حدث خسارة”(، وكان لحدث  المبدئي  االعتراف  أكثر بعد 
بحيث يمكن تقديرها بصورة موثوقة.  يتطلب وضع أحكام هامة لتحديد ما هو االنخفاض “الجوهري” وما هو االنخفاض “المتواصل”. تقوم 
السندات  أسهم  أسعار  في  العادية  والتقلبات  االنخفاض  فترة  وطول  االنخفاض  قيمة  ذلك  في  بما  العوامل،  من  عدد  بتقدير  المجموعة 
المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم للسندات غير المدرجة وسندات الدين. ترتكز هذه التقديرات على االفتراضات التي 

يتم وضعها لعدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مستقبلية في المخصص.
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خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات

تقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلفيات الهامة في حالتها الفردية بتاريخ بيان المركز المالي لتحديد ما إذا كان من الضروري تسجيل 
النقدية  التدفقات  وموعد  قيمة  لتقدير  األحكام  وضع  اإلدارة  على  يتعين  محددة،  وبصورة  الدخل.  بيان  ضمن  القيمة  انخفاض  مخصص 
المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات الالزمة. ترتكز هذه التقديرات بصورة أساسية على االفتراضات التي يتم وضعها بشأن احتمالية 
العجز عن السداد والخسائر المحتملة في حال العجز، وقيمة الضمان ذي الصلة، وتكاليف االسترداد. ترتكز هذه التقديرات على االفتراضات 

التي يتم وضعها لعدد من العوامل وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مستقبلية في المخصصات.

إن القروض والسلفيات التي تم تقييمها بصورة فردية ووجد أنها لم تتعرض النخفاض القيمة باإلضافة إلى كافة القروض والسلفيات الهامة 
في حالتها الفردية يتم تقييمها بصورة جماعية في مجموعات الموجودات ذات سمات المخاطر المماثلة، وذلك بغرض تحديد ما إذا كان 
من الضروري رصد مخصص نتيجة ألحداث الخسارة المتكبدة التي تنطوي على دليل موضوعي ولكن لم يتم تحديد تأثيرها بعد. عند إجراء 
ومدى  السداد،  متأخرة  المبالغ  ومستويات  االئتمان،  جودة  )مثل  القرض  محفظة  من  المستخلصة  البيانات  مراعاة  تتم  الجماعي،  التقييم 
استخدام االعتماد، ونسبة القرض إلى الضمان، إلخ...(، وتركزات المخاطر والمعطيات االقتصادية )بما في ذلك مستويات البطالة، ومؤشرات 

أسعار العقارات، ومخاطر الدولة، وأداء مختلف المجموعات الفردية(.

تم شرح خسائر انخفاض قيمة القروض والسلفيات بشكل مفصل في اإليضاح 7.

السياسات المحاسبية الهامة  3

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المالية، كما تم تطبيقها بصورة 
متسقة من قبل المجموعة باستثناء تطبيق معايير التقارير المالية الجديدة التي أصبحت سارية اعتبارًا من 1 يناير 2013.

أساس توحيد البيانات المالية

تتألف هذه البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للبنك وشركته التابعة كما في 31 ديسمبر 2013 )ُيشار إليهما مجتمعان بـ “المجموعة”(. 
تم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة التالية ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسنسبة الملكيةالوضع القانونياإلسم

الشارقة، اإلمارات العربية 100٪شركة ذات مسؤولية محدودةشركة الصدارة لالستثمار
المتحدة

االستثمارات والخدمات 
االستشارية االستثمارية

تتمثل الشركات التابعة بشركات مستثمر بها خاضعة لسيطرة المجموعة. ُتسيطر المجموعة على شركة مستثمر بها عندما تتعرض، أو 
يكون لها حقوق في عائدات متغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها ويكون لديها القدرة على التأثير على هذه العائدات من 

خالل نفوذها على الشركة المستثمر بها. 
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أساس توحيد البيانات المالية )تابع(

يتم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة بالكامل ضمن البيانات المالية الموحدة اعتبارًا من تاريخ االستحواذ أو اإلنشاء، باعتباره التاريخ الذي 
حصلت فيه المجموعة على السيطرة، ويستمر توحيدها حتى تاريخ انتهاء السيطرة. تم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة 
للشركات  المحاسبية  السياسات  تتوافق  مماثلة.  محاسبية  سياسات  باستخدام  وذلك  األم،  للشركة  المالي  التقرير  إعداد  بشأنها  تم  التي 
والمعامالت  األرصدة  كافة  حذف  ويتم  هذا  المجموعة.  قبل  من  المتبعة  السياسات  مع  توافقها  لضمان  الضرورة،  تقضي  حيثما  التابعة، 

واألرباح والخسائر غير المحققة وتوزيعات األرباح الناتجة عن المعامالت التي تتم فيما بين المجموعة بالكامل.

تكون الخسائر في شركة تابعة ما منسوبة إلى الحصة غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصيد. يتم احتساب التغير في أسهم 
ملكية الشركة التابعة، دون تغيير في السيطرة على أنه معاملة لحقوق الملكية.

في حال فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:

تقوم بإبقاف االعتراف بالموجودات )بما في ذلك الشهرة التجارية( والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة؛ 	•

تقوم بإيقاف االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطرة؛ 	•

تقوم بإيقاف االعتراف بفروق التحويالت المتراكمة المدرجة ضمن حقوق الملكية، في حال وجودها؛ 	•

تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة للثمن المقبوض؛ 	•

تقوم باالعتراف بالقيمة العادلة ألية استثمارات محتجزة؛ 	•

تقوم باالعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ و 	•

	تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة األم في المكونات الُمعترف بها سابقًا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح  	•

المحتجزة، حيثما يكون مناسبًا.

االعتراف باإليرادات

التي تخضع لفائدة والمصنفة  المالية  بالتكلفة المطفأة واألدوات  المالية المقاسة  الفائدة الخاصة بكافة األدوات  إيرادات أو مصروفات  إن 
كمتاحة للبيع، يتم تسجيلها وفقًا لمعدل الفائدة الفعلية حيث يتم تخفيض الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل 
األعمار اإلنتاجية المقدرة لألدوات المالية أو مدى فترة أقصر، حيثما يكون مناسبًا، إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية. 
عند حساب معدل الفائدة الفعلية، تتم مراعاة كافة الشروط التعاقدية لألدوات المالية، ويتم إدراج تكاليف الحوافز أو الرسوم المنسوبة 
القيمة  تعديل  يتم  المستقبلية.  االئتمان  خسائر  باستثناء  الفعلية،  الفائدة  معدل  من  يتجزأ  ال  جزءًا  تشكل  والتي  األداة  إلى  مباشرة  بصورة 
الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية عندما تقوم المجموعة بتعديل تقديراتها للدفعات والمقبوضات. يتم احتساب القيمة الدفترية 

المعدلة استنادًا إلى معدل الفائدة الفعلية األصلي ويتم تسجيل التغير في القيمة الدفترية كإيرادات أو مصروفات الفائدة.

إن الرسوم التي يتم الحصول عليها مقابل تقديم خدمات على مدى فترة زمنية يتم تحميلها على تلك الفترة. تشتمل هذه الرسوم على 
إيرادات العموالت، ورسوم اإليداع وأتعاب االستشارات اإلدارية.

في  الحق  يثبت  عندما  األرباح  توزيعات  بإيرادات  االعتراف  يتم  تكبدها.  أو  تحصيلها  عند  األخرى  الرسوم  ومصروفات  بإيرادات  االعتراف  يتم 
الحصول على الدفعات.

عندما تقوم المجموعة بالدخول في عقود مقايضة أسعار الفائدة بغرض تغيير الفائدة الثابتة إلى فائدة متغيرة )أو العكس(، يتم تعديل 
قيمة إيرادات ومصروفات الفائدة حسب صافي الفائدة من عقد المقايضة.
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النقد وما يعادله

يتألف النقد وما يعادله كما ورد في بيان التدفقات النقدية من النقد في الصندوق والحسابات الجارية غير المشروطة لدى مصرف اإلمارات 
العربية المتحدة المركزي والمبالغ المستحقة من )إلى( البنوك عند الطلب أو تلك التي تمتد فترات استحقاقها األصلية إلى ثالثة أشهر أو أقل.

المستحق من البنوك

الحقًا للقياس المبدئي، يتم قياس المبالغ المستحقة من البنوك بالتكلفة المطفأة، وذلك باستخدام معدل الفائدة الفعلية ناقصًا مخصص 
انخفاض القيمة، في حال وجوده.

األدوات المالية

تتمثل األداة المالية بأي عقد تنشأ عنه موجودات مالية لجهة واحدة ومطلوبات مالية أو أدوات حقوق ملكية لجهة أخرى.

التصنيف
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي ضمن الفئات التالية:

	الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: تنقسم هذه الفئة إلى فئتين فرعيتين؛ الموجودات المالية المحتفظ بها  	•

للمتاجرة وتلك الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في البداية. يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن 
هذه الفئة إذا تم االستحواذ عليها بصورة أساسية بغرض البيع على المدى القصير أو ما إذا تم تصنيفها من قبل اإلدارة على هذا النحو. يتم 

أيضًا تصنيف األدوات المشتقة كأدوات محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط.

•  القروض والسلفيات: تتمثل القروض والسلفيات بالموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد وال تكون مدرجة 
في سوق نشط. تنشأ هذه الموجودات عندما تقوم المجموعة بتقديم أموال بصورة مباشرة إلى مقترض دون أن يكون لديها رغبة في 

المتاجرة بالذمم المدينة.

•  المحتفظ بها لالستحقاق: تتمثل االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق بالموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة 
للتحديد ولها فترات استحقاق ثابتة، ويكون لدى إدارة المجموعة الرغبة والقدرة على االحتفاظ بها لالستحقاق.

•  المتاحة للبيع: تتمثل االستثمارات المصنفة على أنها متاحة للبيع بالموجودات المالية غير المشتقة المحددة على أنها متاحة للبيع أو غير 
مصنفة على أنها )أ( قروض وسلفيات، أو )ب( استثمارات محتفظ بها لالستحقاق، أو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر.

االعتراف والقياس المبدئي
تعترف المجموعة مبدئيًا بالقروض والسلفيات والودائع في تاريخ نشأتها. ويتم االعتراف مبدئيًا بكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى 
)بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( في التاريخ الذي ُتصبح فيه المجموعة طرفًا في 

األحكام التعاقدية الخاصة بتلك األداة المعنية.

أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المحددة  غير  للبنود  بالنسبة  زائدًا  العادلة،  بالقيمة  مبدئيًا  المالية  المطلوبات  أو  الموجودات  قياس  يتم 
الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرًة لحيازتها أو إصدارها.
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إيقاف االعتراف
يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات المعنية أو 
تقوم المجموعة بالتنازل عن كافة مخاطر وامتيازات الملكية بشكل فعلي. بينما يتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية 

التزاماتها التعاقدية أو يتم إلغاؤها أو انتهاؤها.

القياس الالحق
الحقًا لالعتراف المبدئي، إن كافة األدوات المالية التي سيتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المتاحة للبيع 
يتم قياسها بالقيمة العادلة، باستثناء األدوات التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق، وفي هذه الحالة يتم قياس األدوات المالية 

وفقًا لمبادئ قياس القيمة العادلة الواردة أدناه.

يتم قياس كافة األدوات المالية المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة، وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 
ناقصًا خسائر انخفاض القيمة في حال وجودها.

األرباح والخسائر من القياس الالحق
إن األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم إدراجها ضمن بيان 
الدخل الموحد في الفترة التي نشأت فيها، في حين أن األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 
يتم االعتراف بها مباشرًة ضمن حقوق الملكية من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، حتى يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية أو تتعرض 
النخفاض القيمة، وفي ذلك الوقت يتم االعتراف ضمن بيان الدخل الموحد باألرباح أو الخسائر المعترف بها سابقًا ضمن حقوق الملكية. في 
أو  أرباح  إدراج  يتم  بها لالستحقاق،  إلى استثمارات محتفظ  الثابتة  للبيع ذات فترات االستحقاق  المتاحة  االستثمارات  إعادة تصنيف  حال تمت 
خسائر القيمة العادلة حتى تاريخ إعادة التصنيف ضمن حقوق الملكية، ويتم إطفاؤها في بيان الدخل الموحد على مدى األعمار المتبقية 

لالستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق، وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

مبادئ قياس التكلفة المطفأة
بالمبلغ الذي يتم بموجبه قياس الموجودات أو المطلوبات المالية عند االعتراف  المالية  التكلفة المطفأة للموجودات أو المطلوبات  تتمثل 
المبدئي، ناقصًا المبالغ المسددة من المبلغ األصلي زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ 
المبدئية  التكاليف  ذلك  في  بما  والخصومات  العالوات  إدراج  يتم  القيمة.  انخفاض  خسائر  ناقصًا  االستحقاق  ومبلغ  به  المعترف  المبدئي 

للمعاملة ضمن القيمة الدفترية لألداة ذات الصلة.

قياس القيمة العادلة 

تتمثل “القيمة العادلة” في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين 
في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحًا للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس 

القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

عندما يكون ذلك متاحًا، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه 
نشط في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار 

بصورة مستمرة.  

عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة 
بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها 

باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
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أو  المدفوع  للسعر  العادلة  القيمة  أي  المبدئي-  االعتراف  العادلة ألداة مالية عند  القيمة  المعاملة عادًة هو أفضل دليل على  يكون سعر 
الُمستلم. في حال قررت المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة 
بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق 
الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئيًا قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف 
المبدئي وسعر المعاملة. الحقًا، يتم االعتراف بالفرق ضمن األرباح أو الخسائر على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك 

عندما يكون التقييم مدعومًا بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.

في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز 
طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.

إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، وتتم إدارتها من قبل المجموعة على أساس 
صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز طويل األجل 
)أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي مركز قصير األجل( للتعرض لمخاطر محددة. ويتم تخصيص تلك التسويات على مستوى المحافظ إلى 

الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليها كل أداة في المحفظة. 

التي حدث خاللها  التقرير  العادلة كما في نهاية فترة  المتدرج للقيمة  النظام  التحويل بين مستويات  باالعتراف بعمليات  تقوم المجموعة 
التغيير.

العقارات االستثمارية

يتم مبدئيًا قياس العقارات االستثمارية بما في ذلك العقارات االستثمارية قيد اإلنشاء بالتكلفة، بما في ذلك تكلفة المعاملة. تتضمن القيمة 
الدفترية تكلفة استبدال أي جزء من العقار االستثماري في الفترة التي تم فيها تكبد التكاليف في حال استوفاء معايير االعتراف؛ وال تتضمن 
ظروف  تعكس  التي  العادلة  بالقيمة  االستثمارية  العقارات  بيان  يتم  المبدئي،  لالعتراف  الحقًا  االستثماري.  للعقار  اليومية  الصيانة  تكاليف 
السوق في تاريخ التقرير. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن بيان الدخل الموحد 
في الفترة التي تنشأ فيها. يتم تقييم القيمة العادلة مرة سنويًا على األقل من قبل شركة تقييم خارجية مستقلة معترف بها، بحيث تطبق 

نموذج التقييم الموصى به من قبل مجلس معايير التقييم الدولية.

يتم إيقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية إما عند استبعادها أو انتهاء استخدامها بشكل فعلي وال يكون من المتوقع الحصول على منافع 
بيان  للموجودات ضمن  الدفترية  والقيمة  االستبعاد  المتحصالت من  بين صافي  بالفرق  االعتراف  يتم  استبعادها.  اقتصادية مستقبلية من 

الدخل الموحد في الفترة التي تم إيقاف االعتراف بها.

يتم إجراء تحويالت من/ إلى العقارات االستثمارية وذلك فقط عندما يطرأ هناك تغيير في االستخدام. عند التحويل من عقار استثماري إلى 
عقار مشغول من قبل المالك، تكون التكلفة المفترضة لالحتساب الالحق هي القيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه تغيير االستخدام. بينما 
في حال التحويل من العقار المشغول من قبل المالك إلى عقار استثماري، تقوم المجموعة باحتساب هذا العقار وفقًا لسياسة الممتلكات 

واآلالت والمعدات حتى التاريخ الذي تم فيه تغيير االستخدام.

الممتلكات والمعدات

يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة أو التقييم باستثناء تكاليف الصيانة اليومية، ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة، إن 
وجد. ال يتم احتساب استهالك على األراضي المملوكة تمليك حر حيث تمتد أعمارها اإلنتاجية إال ما ال نهاية.
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تتم إعادة تقييم األراضي والمباني استنادًا إلى أسعار السوق المفتوحة على أساس االستخدام الحالي. يتم إدراج صافي الفائض الناتج عن 
إعادة التقييم إلى احتياطي إعادة التقييم، ما لم يتم االعتراف بالزيادة الناتجة عن إعادة التقييم كإيرادات إلى المدى التي تعكس فيه نقص 
ناتج عن إعادة تقييم موجودات تم االعتراف بها سابقًا كمصروفات. يتم االعتراف بالنقص الناتج عن إعادة التقييم كمصروفات، ما لم يتم 
تحميلها مباشرًة مقابل أي فائض ناتج عن إعادة التقييم ذي الصلة إلى المدى الذي ال يتجاوز فيه النقص القيمة المحتفظ بها في فائض إعادة 
التقييم فيما يتعلق بالموجودات ذاتها. عند االستبعاد، يتم إدراج فائض إعادة التقييم ذي الصلة ضمن األرباح المحتجزة. يتم تحديد القيمة 
العادلة استنادًا إلى االستدالالت السوقية المستخلصة من التقييم الذي يتم تنفيذه من قبل شركات تقييم معتمدة لديها مؤهالت مهنية. 
يتم إجراء عمليات إعادة التقييم بصورة منتظمة لضمان عدم اختالف القيم الدفترية بصورة مادية عن قيمها العادلة في تاريخ بيان المركز 

المالي.

يتم حساب االستهالك بأقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للممتلكات والمعدات المبينة أدناه:

20 سنة المباني      

3 سنوات السيارات     

3 – 8 سنوات األثاث والتركيبات والمعدات   

تتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ التقرير، ويتم تعديلها إذا لزم األمر.

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات للتحقق مما إذا كانت تعرضت النخفاض القيمة عندما تشير أحداث أو تغيرات في الظروف 
لالسترداد،  القابلة  المقدرة  القيمة  تتجاوز  الدفترية  القيم  وكانت  المؤشر  هذا  وجود  حال  في  الدفترية.  القيمة  استراداد  إمكانية  عدم  إلى 
يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد، وتتمثل القيمة القابلة لالسترداد بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة من 

االستخدام، أيهما أكبر.

يتم إيقاف االعتراف بأحد بنود الممتلكات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون من المتوقع الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية 
من استخدامه أو استبعاده. يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف بالموجودات )المحتسبه على أنها الفرق بين صافي 
المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات( ضمن “اإليرادات التشغيلية األخرى” في بيان الدخل الموحد في السنة التي تم فيها 

إيقاف االعتراف بالموجودات.

تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

بالنسبة لموظفي المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تساهم المجموعة في صندوق المعاشات الذي تم تأسيسه من 
قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية، ويتم احتساب المساهمة كنسبة من رواتب الموظفين. تنحصر التزامات المجموعة في 

هذه المساهمات التي يتم احتسابها كمصورفات عند استحقاقها.

الخدمة  فترة  طول  على  عادًة  التعويضات  هذه  اسحقاق  يرتكز  األخرين.  الوافدين  لموظفيها  الخدمة  نهاية  تعويضات  المجموعة  ُتقدم 
للموظفين وإتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه التعويضات على مدى فترة الخدمة وال تقل عن االلتزام 

الناشئ بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

المخصصات

يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي )قانوني أو إنشائي( يمكن تقديره بصورة موثوقة، 
ويكون من المرجح أن تكون هناك تكاليف يمكن تقديرها بصورة موثوقة لتسوية هذا االلتزام. يتم بيان المصروفات المتعلقة بأي مخصص 

ضمن بيان الدخل الموحد بعد خصم أية استردادات.
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الضمانات المالية

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بتقديم ضمانات مالية تتألف من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت. يتم االعتراف بالضمانات 
المالية مبدئيًا في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة تحت بند “المطلوبات األخرى” باعتبارها القسط المستلم. الحقًا لالعتراف المبدئي، 
يتم قياس التزام المجموعة حسب كل ضمان بقيمة القسط المطفأ أو أفضل قيمة يتم تقديرها للمصروفات الالزمة لتسوية أي التزام مالي 

ينشأ نتيجة للضمان، أيهما أكبر.

يتم إدراج أي زيادة في االلتزام المتعلق بالضمانات المالية ضمن بيان الدخل الموحد تحت بند “المخصص لخسائر االئتمان”. هذا ويتم االعتراف 
المقدرة  الفترة  مدى  على  متساوية  بأقساط  والعموالت”  الرسوم  إيرادات  “صافي  بند  تحت  الموحد  الدخل  بيان  ضمن  المستلم  بالقسط 

للضمان.

عقود اإليجار

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ المؤجر بموجبها بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية على أنها عقود إيجار تشغيلية. ويتم 
االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كمصروفات في بيان الدخل الموحد بأقساط متساوية على مدى فترة عقد 

اإليجار.

المشتقات

المقايضات  وعقود  األجلة  األسعار  وعقود  والمستقبلية  اآلجلة  العقود  ذلك  في  بما  مشتقة  مالية  أدوات  في  بالدخول  المجموعة  تقوم 
المال. تتمثل القيمة العادلة للمشتقات عند االعتراف المبدئي في سياق األعمال  الفائدة وأسواق رأس  والخيارات بالعمالت األجنبية وأسعار 
االعتيادية بسعر المعاملة. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم بيان األدوات المالية المشتقة بالقيم العادلة. يتم إدراج المشتقات ذات القيم اإليجابية 
في السوق )أرباح غير محققة( ضمن الموجودات األخرى، بينما يتم إدراج المشتقات ذات القيم السالبة في السوق )خسائر غير محققة( ضمن 

المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي.

اإليرادات/  ضمن  إدراجها  يتم  أخرى  تجارية  مراكز  لمقابلة  أو  للمتاجرة  بها  المحتفظ  للمشتقات  العادلة  القيم  على  تطرأ  التي  التغيرات  إن 
)المصروفات( التشغيلية األخرى في بيان الدخل الموحد.

عند التصنيف المبدئي للتحوط، تقوم المجموعة بإجراء توثيق رسمي للعالقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوط بشأنها، بما في ذلك أهداف 
تقوم  التحوط.  عالقة  فاعلية  لتقييم  استخدامها  سيتم  التي  الطريقة  وكذلك  التحوط،  إجراءات  تطبيق  في  المخاطر  إدارة  واستراتيجيات 
المجموعة بإجراء تقييم عند بدء عالقة التحوط وبصورة مستمرة، لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط “عالية الفاعلية” 
في مقابلة التغيرات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المعنية المتحوط بشأنها خالل الفترة التي تم فيها تصنيف 

التحوط، أوما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تحوط على حدة تتراوح ما بين 80 – 125 ٪.

ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات ضمن فئتين: )أ( تحوطات القيمة العادلة للتحوط من مخاطر التغيرات في القيمة العادلة 
للموجودات أو المطلوبات المعترف بها؛ و )ب( تحوطات التدفقات النقدية للتحوط من مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المنسوبة إلى 

مخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو معاملة متوقعة.

إن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة التي ُثبت بأنها عالية الفاعلية فيما يتعلق بالمخاطر 
أو  للموجودات  العادلة  القيمة  في  المقابلة  التغيرات  مع  األخرى  التشغيلية  )المصروفات(  اإليرادات/  ضمن  إدراجها  يتم  بشأنها،  المتحوط 

المطلوبات المتحوط بشأنها والمنسوبة للمخاطر المتحوط بشأنها.
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يتعلق  فيما  الفاعلية  عالية  بأنها  ُثبت  التي  النقدية  للتدفقات  كتحوطات  والمؤهلة  المصنفة  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  إن 
االعتراف  يتم  بينما  العادلة”،  القيمة  في  متراكمة  “كتغيرات  األخرى  الشاملة  اإليرادات  ضمن  بها  االعتراف  يتم  بشأنها،  المتحوط  بالمخاطر 
بالجزء غير الفعال في بيان الدخل الموحد. إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن التحوطات للتدفقات النقدية المعترف بها مبدئيًا ضمن اإليرادات 
الشاملة األخرى، يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد في الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المتحوط بشأنها على اإليرادات. حيثما يتم االعتراف 
بالموجودات والمطلوبات كنتيجة للمعاملة المتحوط بشأنها، فإن األرباح أو الخسائر المرتبطة بها والتي تم االعتراف بها مبدئيًا ضمن اإليرادات 

الشاملة األخرى، يتم إدراجها عند القياس المبدئي لتكلفة الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

إن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة أو غير المشتقة المصنفة والمؤهلة كصافي تحوطات االستثمارات والتي ُثبت بأنها عالية 
الفعالية فيما يتعلق بالمخاطر المتحوط بشأنها، يتم احتسابها بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية.

يتم إيقاف محاسبة التحوط عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها أو تنتهي مدتها أو يتم استخدامها، أو عندما تصبح غير مستوفية 
لشروط محاسبة التحوط، وعند إيقاف محاسبة التحوط:

المتحوط  بالمخاطر  المتعلقة  الدفترية  القيمة  أي تعديل في  لفائدة، فإن  الخاضعة  المالية  العادلة لألدوات  القيمة  	في حالة تحوطات  	•

بشأنها يتم إطفاؤه في بيان الدخل الموحد على مدى الفترة المتبقية لالستحقاق.

•  في حالة تحوطات التدفقات النقدية، فإن أية األرباح أو الخسائر المتراكمة من أداة التحوط المعترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى يتم 
اإلبقاء عليها هناك على أنها “تغيرات متراكمة في القيمة العادلة”، حتى حدوث المعاملة المتوقعة. في حال حدوث تلك المعاملة، فإن 
األرباح أو الخسائر المبقاة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد أو يتم إدراجها في القياس 
فإن  التحوط،  معاملة  حدوث  المتوقع  من  يكون  ال  عندما  مناسبًا.  يكون  حيثما  الصلة،  ذات  المطلوبات  أو  الموجودات  لتكلفة  المبدئي 

صافي األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة يتم تحويلها إلى بيان الدخل الموحد.

عند تقديم تحوطات اقتصادية فعالة وفقًا إلدارة الموجودات والمطلوبات الخاصة بالمجموعة ومركز إدارة المخاطر، تكون بعض معامالت 
أنها  يتم احتسابها على  الدولي رقم 39، ولذلك  المحاسبي  المعيار  المحددة في  للقواعد  التحوط وفقًا  المشتقات غير مؤهلة لمحاسبة 

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة ويتم اإلفصاح عن أرباح وخسائر القيمة العادلة ذات الصلة في اإليرادات/ )المصروفات( التشغيلية األخرى.

والمخاطر  االقتصادية  سماتها  تكون  عندما  وذلك  منفصلة،  كمشتقات  األخرى  المالية  األدوات  في  الكامنة  المشتقات  مع  التعامل  يتم 
المرتبطة بها غير متوافقة بشكل موثوق بالعقد الرئيسي وال يكون العقد الرئيسي ظاهر بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الموحد. يتم 

قياس هذه المشتقات الكامنة بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الموحد. 

انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية استرداد قيمتها

أو  المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  مما  للتحقق  تقييم  بإجراء  تقرير  كل  تاريخ  في  المجموعة  تقوم 
القيمة، وذلك  أنها تعرضت النخفاض في  المالية  الموجودات  أو مجموعة من  المالية  الموجودات  ُتعتبر  المالية.  الموجودات  مجموعة من 
فقط عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر من حدث عقب االعتراف المبدئي بتلك الموجودات 
)وقوع “حدث خسارة”( ويكون لحدث الخسارة )أو األحداث( تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية أو مجموعة 

من الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بصورة موثوقة.
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واحتمال  حادة،  مالية  أزمة  يواجهون  المقترضين  من  مجموعة  أو  المقترض  بأن  ُتفيد  مؤشرات  القيمة  انخفاض  على  الدليل  يتضمن  قد 
إلى  الملحوظة  البيانات  تشير  وعندما  األصلية،  المبالغ  أو  الفوائد  سداد  عن  عجز  أو  تعثر  أو  أخرى  مالية  هيكلة  إعادة  أو  لإلفالس  تعرضهم 
وقوع انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المبالغ متأخرة السداد أو الظروف االقتصادية 

المصاحبة للتعثرات.

الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة  )١(

تقوم المجموعة أواًل بتقييم الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )مثل المبالغ المستحقة إلى البنوك، والقروض والسلفيات إلى 
قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  مما  للتحقق  فردية  بصورة  لالستحقاق(  بها  المحتفظ  واالستثمارات  للعمالء  المقدمة 
الموجودات المالية التي ُتعتبر هامة في حالتها الفردية، أو بصورة جماعية للموجودات المالية التي ال ُتعتبر هامة في حالتها الفردية. في 
حال خلصت المجموعة إلى عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية في حالتها الفردية، تقوم بإدراج الموجودات 
في مجموعة من الموجودات المالية التي تنطوي على سمات مخاطر ائتمان مماثلة، ومن ثم تقوم بتقييمها بصورة جماعية للتحقق من 
تعرضها النخفاض القيمة. إن الموجودات التي تم تقييمها بصورة فردية للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة والتي تم، أو ما يزال يتم، 

االعتراف بخسائر من انخفاض قيمتها، يتم إدراجها في التقييم الجماعي الذي يتم للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة.

في حال وجود دليل موضوعي على تكبد خسائر انخفاض القيمة، يتم قياس قيمة الخسائر على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات 
األن(.  حتى  تكبدها  يتم  لم  التي  المتوقعة  المستقبلية  االئتمان  خسائر  )باستثناء  المقدرة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة 
الدخل  بيان  ضمن  الخسائر  بقيمة  االعتراف  ويتم  المخصصات  أحد  حساب  استخدام  خالل  من  للموجودات  الدفترية  القيمة  تخفيض  يتم 
الموحد. يستمر استحقاق إيرادات الفائدة على القيمة الدفترية التي تم تخفيضها، ويتم احتسابها وفقًا لمعدل الفائدة المستخدم لخصم 
الفائدة”. يتم شطب  “إيرادات  الفائدة كجزء من  إيرادات  القيمة. يتم تسجيل  النقدية المستقبلية لغرض قياس خسائر انخفاض  التدفقات 
القروض والمخصص المرتبط بها في حال عدم وجود أي توجه معقول يشير إلى إمكانية استردادها في المستقبل، وقد تم تحصيل كافة 
الضمانات أو تحويلها إلى المجموعة. في حال زادت أو تقلصت خسائر انخفاض القيمة المقدرة في أي سنة الحقة نتيجة لوقوع حدث عقب 
االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، يتم زيادة أو تقليص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابقًا من خالل تعديل حساب المخصص. في 

حال استرداد أي شطب مستقبلي في واقت الحق، يتم إدراج قيمة االسترداد ضمن “المخصص لخسائر االئتمان”.

يتم تخفيض القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وفقًا لمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجودات المالية. في حال وجود 
معدل فائدة متغير للقرض، يكون معدل الخصم المستخدم لقياس خسائر انخفاض القيمة هو معدل الفائدة الفعلي الحالي. إن احتساب 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألدوات المالية الخاضعة لرهن يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن حجز الرهن 

ناقصًا تكاليف الحصول على الضمان وبيعه، سواء كان حجز الرهن مرجحًا أم ال.

الداخلي  االئتماني  التصنيف  نظام  أساس  على  المالية  الموجودات  تجميع  يتم  جماعي،  بشكل  القيمة  انخفاض  خسائر  تقييم  لغرض 
للمجموعة الذي يعتمد على سمات مخاطر االئتمان مثل نوع الموجودات ومجال العمل والموقع الجغرافي، ونوع الضمان، وحالة المبالغ 

متأخرة السداد وعوامل أخرى ذات عالقة.

إن التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات المالية للمجموعة والتي خضعت الختبار انخفاض القيمة الجماعي يتم تقديرها استنادًا 
تعديل  يتم  المجموعة.  لدى  الموجودة  لتلك  مماثلة  ائتمان  مخاطر  سمات  على  تنطوي  التي  للموجودات  السابقة  الخسائر  احصاءات  إلى 
احصاءات الخسائر السابقة وفقًا للمعطيات الملحوظة حاليًا لتعكس تأثيرات الظروف الراهنة التي ترتكز عليها احصاءات الخسائر السابقة، 
وإلزالة تأثيرات الظروف في الفترة السابقة والتي ال تتواجد حاليًا. إن تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية تعكس وتتوافق من 
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حيث التوجه مع التغيرات في البيانات الملحوظة ذات الصلة من سنة ألخرى )مثل التغيرات في معدالت البطالة وأسعار العقارات وأسعار 
السلع وحالة الدفع والعوامل األخرى التي تشير إلى الخسائر المتكبدة في المجموعة وحجمها(. تتم مراجعة المنهج المتبع واالفتراضات 

المستخدمة لتقييم التدفقات النقدية المستقبلية بصورة منتظمة للحد من الفروقات بين الخسائر المقدرة والخسائر الفعلية.

مخصص  وتحليل  المطفأة  بالتكلفة  المسجلة  المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  خسائر  حول  التفاصيل  من  لمزيد   7 اإليضاح  أيضًا  راجع 
انخفاض قيمة القروض والسلفيات.

االستثمارات المالية المتاحة للبيع  )2(

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة 
استثمار ما أو مجموعة من االستثمارات.

إن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة استثمارات حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع تتضمن انخفاض جوهري أو متواصل في 
قيمتها العادلة عن تكلفتها. يتم تقييم “االنخفاض الجوهري” من حيث التكلفة األصلية لالستثمار، بينما يتم تقييم “االنخفاض المتواصل” 
من حيث مدى الفترة التي انخفضت فيها القيمة العادلة لالستثمار عن تكلفته األصلية. عندما يكون هناك دليل على انخفاض القيمة، فإن 
الخسائر المتراكمة – التي يتم قياسها على أنها الفرق بين تكاليف االستحواذ والقيمة العادلة الحالية، ناقصًا خسائر انخفاض قيمة االستثمار 
الموحد. ال يتم  الدخل  بيان  الشاملة األخرى واالعتراف بها ضمن  اإليرادات  – يتم حذفها من  الموحد  الدخل  بيان  المعترف بها سابقًا ضمن 
عكس خسائر انخفاض قيمة االستثمارات في حقوق الملكية من خالل بيان الدخل الموحد؛ ويتم االعتراف بالزيادات في قيمتها العادلة بعد 

انخفاض القيمة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى مباشرًة.

التي تم  المعايير  إلى نفس  استنادًا  القيمة  للتحقق من تعرضها النخفاض  تقييمها  يتم  للبيع  أنها متاحة  المصنفة على  الدين  إن سندات 
تسجيل الموجودات المالية على أساسها بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن القيمة المسجلة مقابل انخفاض القيمة تمثل الخسائر المتراكمة 
التي تم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصًا خسائر انخفاض قيمة االستثمار المعترف بها سابقًا في 

بيان الدخل الموحد.

يستمر استحقاق إيرادات الفائدة المستقبلية على أساس القيمة الدفترية التي تم تخفيضها للموجودات، وذلك باستخدام معدل الفائدة 
إيرادات  من  كجزء  الفائدة  إيرادات  تسجيل  يتم  القيمة.  انخفاض  خسائر  قياس  لغرض  المستقبلية  النقدية  التدفقات  لخصم  المستخدم 
التمويل. في حال زادت القيمة العادلة لسندات الدين في أي سنة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذه الزيادة بشكل موضوعي بحدث وقع عقب 

االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان الدخل الموحد.

القروض المعاد التفاوض بشأنها  )3(

تحرص المجموعة، حيثما يكون مناسبًا، على إعادة هيكلة القروض عوضًا عن االستحواذ على ضمانات، األمر الذي قد يتطلب تمديد ترتيبات 
بصورة  اإلدارة  تقوم  السداد.  متأخر  غير  القرض  ُيصبح  الشروط،  على  التفاوض  إعادة  بمجرد  للقروض.  جديدة  شروط  على  واالتفاق  الدفعات 
المستقبلية.  الدفعات  سداد  المرحج  من  يكون  وأن  المعايير  استيفاء  لضمان  بشأنها  التفاوض  إعادة  تمت  التي  القروض  بمراجعة  مستمرة 

يستمر إجراء اختبارات انخفاض القيمة للقروض بشكل فردي وجماعي، ويتم احتسابها باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي للقرض.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بإجراء تقييم للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرض أحد الموجودات النخفاض في القيمة. في 
 حال وجود هذا المؤشر، أو عندما يتطلب إجراء اختبار انخفاض القيمة بشكل سنوي للموجودات، تقوم المجموع بتقدير قيمة الموجودات
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تابع(

البيع  تكاليف  ناقصًا  للنقد  المنتجة  الوحدات  أو  للموجودات  العادلة  بالقيمة  لالسترداد  القابلة  الموجودات  قيمة  تتمثل  لالسترداد.  القابلة 
والقيمة من االستخدام، أيهما أكبر. ُتعتبر الموجودات المالية أنها تعرضت النخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات أو 

الوحدة المنتجة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، وفي ذلك الحال يتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

خصم  معدالت  باستخدام  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تخفيض  يتم  االستخدام،  من  القيمة  تقدير  عند 
تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة للموجودات. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، يتم 

استخدام نموذج تقييم مناسب. يتم دعم هذه االحتسابات من خالل طرق تقييم متعددة أو المؤشرات األخرى المتاحة للقيمة العادلة.

يتم بتاريخ كل تقرير إجراء تقييم للموجودات باستثناء الشهرة التجارية للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة 
المعترف بها سابقًا قد تقلصت أو لم تعد موجودة. في حال وجود هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة السترداد الموجودات 
االفتراضات  في  تغيير  هناك  يكون  عندما  فقط  وذلك  سابقًا،  بها  المعترف  القيمة  انخفاض  خسائر  عكس  يتم  للنقد.  المنتجة  الوحدات  أو 
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة السترداد الموجودات منذ أخر مرة تم فيها االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. يتم عكس خسائر انخفاض 
القيمة إلى المدى الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجودات عن قيمتها القابلة لالسترداد، وال تتجاوز فيه القيمة الدفترية التي كان ليتم 
تحديدها بعد خصم االستهالك، ما لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة لهذه الموجودات في سنوات سابقة. يتم االعتراف بالعكس في 

بيان الدخل الموحد.

احتساب تاريخ المتاجرة والسداد

للطرف  الموجودات  تسليم  فيه  يتم  الذي  السداد  بتاريخ  المألوفة”  “بالطريقة  المالية  الموجودات  ومبيعات  مشتريات  بكافة  االعتراف  يتم 
المقابل. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المألوفة تمثل مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة 

زمنية محددة حسب النظام أو العرف المتبع في السوق. 

الموجودات االستئمانية

إن الموجودات المحتفظ بها على سبيل األمانة أو بصفة استئمانية ال يتم التعامل معها على أنها موجودات خاصة بالمجموعة. وعليه لم 
يتم إدراجها ضمن هذه البيانات المالية.

المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي القيمة في بيان المركز المالي وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة حقًا 
قانونيًا بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها الرغبة إما في إجراء التسوية على أساس صافي القيمة أو تحصيل الموجودات وتسوية 
المطلوبات بصورة متزامنة. وال ُتشكل هذه العملية اتفاقيات تسوية رئيسية بشكل عام، هذا ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات ذات الصلة 

بالقيمة اإلجمالية في بيان المركز المالي.

العمالت األجنبية

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية 
بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقًا لمتوسط أسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن 

التحويل ضمن بيان الدخل الموحد.

التقارير حسب القطاع

ترتكز التقارير حسب قطاعات المجموعة على القطاعات التشغيلية التالية المتمثلة في الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية 
للشركات وخدمات أخرى.
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توزيعات أرباح األسهم العادية

أرباح األسهم العادية كالتزام، ويتم اقتطاعها من حقوق الملكية بمجرد اعتمادها من قبل مساهمي البنك. يتم  يتم االعتراف بتوزيعات 
اقتطاع توزيعات األرباح المرحلية من حقوق الملكية عند إعالنها، وال يكون للبنك حرية التصرف فيها بعد ذلك. إن توزيعات األرباح السنوية التي 

تم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز المالي يتم اإلفصاح عنها كحدث الحق لتاريخ بيان المركز المالي.

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها حتى األن

هناك عدد من المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تفعيلها حتى األن للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، ولم يتم تطبيقها بشكل 
مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة التي من الممكن أن يكون لها صلة بالمجموعة:

السنوية العنوانالمعيار الفترات  على  يسرى 
التي تبدأ في أو بعد

لم يتم تحدد التاريخ بعداألدوات الماليةالمعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية

1 يناير 2014األدوات المالية )العرض(المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 )وتعديالته(

ُتباشر اإلدارة حاليًا أعمال تقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات على البيانات المالية الموحدة.

إيرادات الفائدة  4

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

877.260664.097الفائدة على القروض والسلفيات المقدمة للعمالء

١١.63915.217الفائدة على معامالت سوق المال والمعامالت فيما بين البنوك

73.63241.377الفائدة على االستثمار

962.53١720.691

مصروفات الفائدة  5

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

١39.374132.715الفائدة على ودائع العمالء

32.59820.927الفائدة على المعامالت فيما بين البنوك

١7١.972153.642
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
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اإليرادات التشغيلية األخرى  6

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

27.49220.975النفقات المستردة من العمالء

١6.86515.225اإليرادات المصرفية األخرى

5.2674.707اإليرادات من التحصيالت

3١.4١340.228إيرادات أخرى

8١.03781.135

القروض والسلفيات  7

تتألف محفظة القروض والسلفيات مما يلي:

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

)أ( حسب النوع

١.553.77١1.305.880السحوبات على المكشوف
*
١١.١44.8227.588.016القروض )متوسطة وقصيرة األجل( 

١.820.١451.393.290القروض مقابل إيصاالت أمانة

85١.670633.676كمبياالت مخصومة

75.82١34.804سلفيات نقدية أخرى

١27.١87104.014كمبياالت مسحوبة بموجب خطابات اعتماد

١5.573.4١611.059.680إجمالي قيمة القروض والسلفيات

)164.056()263.802(ناقصًا: المخصص النخفاض قيمة القروض والسلفيات

)14.131()24.١33(الفائدة المعلقة

١5.285.48١10.881.493صافي القروض والسلفيات

تتضمن قروض لألفراد بمبلغ 4.559.600.000 درهم )2012: 3.160.051.000 درهم(.
*
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

القروض والسلفيات )تابع(  7

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

)ب( حسب القطاع االقتصادي

١.472.428715.871القطاع الحكومي والعام

2.25١.9301.882.602تجارية

6.728.١664.298.409قروض شخصية )أفراد وشركات(

2.05١.١941.892.247صناعية

640.760591.197إنشائية

١.١39.027815.862خدمية

9١4.329565.656مؤسسات مالية

323.١9١262.066المواصالت واالتصاالت

9.8044.255زراعية

42.58731.515قطاعات أخرى

١5.573.4١611.059.680إجمالي قيمة القروض والسلفيات

يتــم بيــان القــروض والســلفيات بعــد خصــم الفائــدة المعلقــة ومخصــص انخفــاض قيمــة القــروض والســلفيات. فيمــا يلــي الحــركات فــي 
ــدة المعلقــة والمخصصــات: الفائ

20١32012

الفائدة 
المعلقة

ألف درهم

مـخصصات 
انخفاض 

القيمة
ألف درهم

الفائدة
 المعلقة

ألف درهم

مـخصصات 
انخفاض 

القيمة
ألف درهم

١4.١3١١64.0568.01595.781الرصيد في 1 يناير

١١.098١74.7579.617125.155فوائد معلقة/ مخصصات مرصودة خالل السنة

)3.550()2.472()6.293()١.096(محررة خالل السنة

١0.002١68.4647.145121.605

)53.330()1.029()68.7١8(-المبالغ المشطوبة خالل السنة

24.١33263.80214.131164.056الرصيد في 31 ديسمبر

كمــا فــي 31 ديســمبر 2013، إن إجمالــي قيمــة القــروض التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا تعرضــت النخفــاض القيمــة، قبــل اقتطــاع أي 
ــم  ــغ 246.016.000 دره ــا بل ــدة عليه ــق الفائ ــم تعلي ــدة أو ت ــع لفائ ــي ال تخض ــردي، والت ــاس ف ــى أس ــره عل ــم تقدي ــة ت ــاض القيم ــص النخف  مخص

)2012: 175.744.000 درهم(.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

القروض والسلفيات )تابع(  7

فيما يلي تحليل حسب القطاع للقروض والسلفيات التي تعرضت النخفاض القيمة والمخصصات ذات الصلة:

20١3                       2012                          

إجمالي
 التعرض 
للمخاطر

ألف درهم

الـمخصص 
المحدد 

والفائدة 
الـمعلقة

ألف درهم

إجمالي
 التعرض 
للمخاطر

ألف درهم

الـمخصص 
المحدد 
والفائدة

 الـمعلقة
ألف درهم

حسب القطاع االقتصادي

١١7.52١62.53284.03736.619تجارية

79.83926.07١74.48729.623قروض شخصية )أفراد وشركات(

3.١89١.7672.5612.519صناعية

3١.898١0.0972.0961.314إنشائية

١0.0329.6١39.2974.742خدمية

3.5263.3893.2523.252المواصالت واالتصاالت

١١١١1414زراعية

246.0١6١١3.480175.74478.083اإلجمالي

ــم  ــي ت ــراد والت ــركات واألف ــن الش ــالء م ــة للعم ــروض المقدم ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــه المجموع ــظ ب ــذي تحتف ــان ال ــة للضم ــة العادل إن القيم
ــم(.  ــم )2012: 82.295.000 دره ــت 61.490.000 دره ــمبر 2013 بلغ ــي 31 ديس ــا ف ــردي كم ــكل ف ــة بش ــاض القيم ــت النخف ــا تعرض ــى أنه ــا عل تحديده

ــارات. ــان وعق ــات ضم ــة وخطاب ــد واألوراق المالي ــن النق ــان م ــف الضم يتأل

الضمانات المستردة
لم يتم استرداد أية مبالغ لضمانات جوهرية من قبل المجموعة خالل السنة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

الممتلكات والمعدات  8

أراضي 
ومباني 

تمليك حر
ألف درهم

السيارات 
واألثاث 

والتركيبات 
والمعدات
ألف درهم

أعمال 
رأسمالية 

قيد اإلنجاز
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

التكلفة أو التقييم:
39.363١03.١8396.449238.995في 1 يناير 2013

7.77668.24376.0١9-اإلضافات
-)١59.443(8١.83077.6١3التحويالت

)7.332(--)7.332(التحويل إلى العقارات االستثمارية
)928(--)928(خسائر إعادة التقييم

)١6.59١(-           -           )١6.59١(االستبعادات

96.342١88.5725.249290.١63في 31 ديسمبر 2013

االستهالك:
67.870-7.02860.842في 1 يناير 2013

١5.896-443١5.453المحمل على السنة
)5.895(-           -           )5.895(االستبعادات

77.87١-           ١.57676.295في 31 ديسمبر 2013

صافي القيمة الدفترية:
94.766١١2.2775.2492١2.292في 3١ ديسمبر 20١3

أراضي 
ومباني 

تمليك حر
ألف درهم

السيارات واألثاث 
والتركيبات 

والمعدات
ألف درهم

أعمال 
رأسمالية 

قيد اإلنجاز
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

التكلفة أو التقييم:
39.84479.69142.072161.607في 1 يناير 2012

8.84675.00783.853-اإلضافات
-)20.630(5.98414.646التحويالت

)6.465(--)6.465(خسائر إعادة التقييم

39.363103.18396.449238.995في 31 ديسمبر 2012

االستهالك:
55.452-6.03149.421في 1 يناير 2012

12.418-99711.421المحمل على السنة

67.870-7.02860.842في 31 ديسمبر 2012

صافي القيمة الدفترية:
32.33542.34196.449171.125في 31 ديسمبر 2012
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في 31 ديسمبر 2013 

الممتلكات والمعدات )تابع(  8

بلغت تكلفة األرض المملوكة تمليك حر أعاله ال شيء )2012: 5.224.000 درهم(.

بلغت  ومعدات  وتركيبات  وأثاث  أرض  لشراء  المتكبدة  بالمصروفات  يتعلق  فيما  اإلنجاز  قيد  الرأسمالية  األعمال  إلى  اإلضافات  إن   ،2013 خالل 
“األرض  بند  إلى  درهم(   20.630.000  :2012( درهم   159.443.000 مبلغ  تحويل  تم  المشروعات،  إنجاز  عقب  درهم(.   75.007.000  :2012( درهم   68.243.000

والمباني المملوكة تمليك حر” و”السيارات واألثاث والتركيبات والمعدات”.

إعادة تقييم األراضي والمباني المملوكة تمليك حر
جي  إي  جي  شركة  والسادة/  العقارية  لالستشارات  كونتيننتال  شركة  السادة/  مستقلتين،  تقييم  شركتين  بتكليف  المجموعة  قامت 
أساس  على  المفتوحة  السوق  أسعار  إلى  استنادًا  العادلة  القيمة  تحديد  تم  والمباني.  لألراضي  العادلة  القيمة  تحديد  بغرض  لالستشارات، 

االستخدام الحالي.

في حال تم قياس قيمة األراضي والمباني المملوكة تمليك حر باستخدام نموذج التكلفة، كان صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 
2013 ليبلغ 93.884.000 درهم )2012: 11.963.000 درهم(.

ربحية السهم  9

لعدد  المرجح  المتوسط  على  البنك  في  الملكية  أسهم  حاملي  إلى  المنسوبة  السنة  أرباح  تقسيم  خالل  من  السهم  ربحية  احتساب  يتم 
األسهم القائمة خالل السنة على النحو التالي:

20١32012

أرباح السنة بعد خصم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
401.418.000 درهم54١.679.000 درهمالبالغة 10.800.000 درهم )2012: 8.400.000 درهم(

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 
996.40١.280996.401.280بقيمة 1 درهم للسهم الواحد

0.40 درهم0.54 درهمربحية السهم األساسية

إن قيمة ربحية السهم المخففة هي نفس قيمة ربحية السهم األساسية، وذلك نظرًا لعدم قيام البنك بإصدار أية أدوات من شأنها أن تؤثر 
على ربحية السهم عند استخدامها.
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النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ١0

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

84.36764.875النقد في الصندوق

األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

353.3١4489.326حسابات المقاصة

864.094477.959متطلبات االحتياطي

100.000-              شهادات إيداع

١.30١.7751.132.160

ــم  ــي ال يت ــدوالر األمريك ــي وال ــم اإلمارات ــزي بالدره ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــدى مص ــا ل ــظ به ــي المحتف ــات االحتياط إن متطلب
اســتخدامها فــي عمليــات المجموعــة اليوميــة وال يمكــن ســحبها بــدون الحصــول علــى موافقــة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي. فــي حيــن أن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل تعميمــه رقــم 4310/ 2008 الصــادر بتاريــخ 24 ســبتمبر 2008 يجيــز بشــكل 
مؤقــت للبنــوك أن تســحب علــى المكشــوف مــن حســاباتها الجاريــة )أ( حتــى مــا يعــادل قيمــة االحتياطيــات بفائــدة بواقــع 3٪ فــوق معــدل 
الفائــدة الســائد التفاقيــات إعــادة الشــراء لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، و )ب( بمــا يزيــد عــن االحتياطيــات بفائــدة بواقــع 
ــي  ــتوى االحتياط ــر مس ــزي. يتغي ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــدى مص ــراء ل ــادة الش ــات إع ــائد التفاقي ــدة الس ــدل الفائ ــوق مع 5٪ ف

المطلــوب كل شــهر وفقــًا لتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.

المستحق من البنوك  ١١

يشــتمل المســحق مــن البنــوك علــى مبلــغ 1.290.688.000 درهــم )2012: 803.839.000 درهــم( تــم إيداعــه لــدى بنــوك أجنبيــة خــارج دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. تــم االحتفــاظ بمبلــغ 8.109.000 درهــم )2012: 8.177.000 درهــم( كغطــاء لمعامــالت المشــتقات.

االستثمارات  ١2

    20١32012

مدرجة
ألف درهم

غير مدرجة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

مدرجة
ألف درهم

غير مدرجة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الدين:

محتفظ بها للمتاجرة

------محلية

12.579-                   12.579-                   -                   -                   خارجية

                   -                   -                   -12.579                   -12.579
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االستثمارات )تابع(  ١2

    20١32012

مدرجة
ألف درهم

غير مدرجة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

مدرجة
ألف درهم

غير مدرجة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

المتاحة للبيع

1.145.458-١.488.4781.145.458-١.488.478محلية

168.093-                   ١١5.384168.093-                   ١١5.384خارجية

١.603.862                   -١.603.8621.313.551                   -1.313.551

1.326.130-                   ١.603.8621.326.130-                   ١.603.862إجمالي سندات الدين

حقوق الملكية:

المتاحة للبيع

------محلية

١١.47976١١.55510.2747610.350خارجية

١١.47976١١.55510.2747610.350إجمالي حقوق الملكية

١.6١5.34١76١.6١5.4١71.336.404761.336.480إجمالي االستثمارات

تشــتمل المبالــغ الــواردة أعــاله علــى أوراق ماليــة اســتثمارية بمبلــغ ال شــيء )2012: 683.385.000 درهــم( محتفــظ بهــا بموجــب اتفاقيــة إعــادة 
شــراء مــع القرضيــن.

العقارات االستثمارية  ١3

تشــتمل العقــارات االســتثمارية علــى األراضــي والمبانــي داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي تــم االســتحواذ عليهــا أو تــم تحويلهــا 
مــن الممتلــكات والمعــدات إمــا لغــرض التطويــر فــي المســتقبل أو الســتخدام غيــر محدد فــي المســتقبل. خــالل 2013، اســتحوذت المجموعة 
علــى عقــارات اســتثمارية جديــدة بإجمالــي قيمــة 73.802.000 درهــم. حصلــت المجموعــة علــى القيمــة العادلــة لهــذه العقــارات اســتنادًا إلــى 
ــالل  ــة خ ــة العادل ــي القيم ــائر ف ــاح أو خس ــد أرب ــتقلة. ال توج ــم مس ــركات تقيي ــل ش ــن قب ــا م ــم تنفيذه ــي ت ــة الت ــوق المفتوح ــات الس تقييم
الســنة )2012: 1.192.000 درهــم(. خــالل 2013، قامــت المجموعــة باســتبعاد عقــار اســتثماري بقيمــة 12.900.000 درهــم ممــا أســفر عــن صافــي أربــاح مــن 

البيــع بمبلــغ 2.600.000 درهــم )2012: ال شــيء( والــذي تــم إدراجــه ضمــن بيــان الدخــل الموحــد.
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الموجودات األخرى  ١4

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

88.04960.221ذمم الفوائد المدينة

83.37836.448القيمة العادلة الموجبة للمشتقات )إيضاح 21(

964.395603.278القبوالت )إيضاح 27(

76.9١449.481المبالغ المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى

١.2١2.736749.428

ودائع العمالء  ١5

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

8.236.7806.442.090ودائع ألجل وتحت الطلب

6.075.7743.258.103حسابات جارية

722.283394.090حسابات التوفير 

١5.034.83710.094.283

تشــتمل الودائــع علــى مبلــغ ال شــيء )31 ديســمبر 2012: 178.863.000 درهــم( تــم اســتالمه مــن وزارة الماليــة، دولــة اإلمــاراة العربيــة المتحــدة، فــي 
الربــع األخيــر مــن ســنة 2008. تــم توفيــر هــذا المبلــغ لمــدة 5 ســنوات، وفقــًا لشــروط محــددة يتعيــن االلتــزام بهــا خــالل مــدة اإليــداع. تخضــع 
الوديعــة لفائــدة بواقــع 120 نقطــة أســاس فــوق ســندات الخزينــة األمريكيــة أو نســبة 4٪، أيهمــا أكبــر، وتســدد علــى أقســاط ربــع ســنوية. تــم 

ســداد الوديعــة بتاريــخ 3 مــارس 2013 وفقــًا لشــروط ســداد الوديعــة.

القروض متوسطة األجل  ١6

خــالل ســنة 2012، حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت قرضيــن ألجــل بالــدوالر األمريكــي بإجمالــي مبلــغ 175.000.000 دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل 
ــدن،  ــوك لن ــدى بن ــائدة ل ــدة الس ــدالت الفائ ــوق مع ــًا ف ــا هامش ــرة كونه ــدالت متغي ــدة بمع ــن لفائ ــع كال القرضي ــم(، يخض 642.617.000 دره

ويســتحق ســداد القرضيــن بالكامــل فــي ســنة 2015.

بتاريــخ 29 أكتوبــر 2013، حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت قــرض ألجــل بالــدوالر األمريكــي بمبلــغ 25.000.000 دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل 
ــارات  ــة اإلم ــوك دول ــدى بن ــائدة ل ــدة الس ــدالت الفائ ــوق مع ــًا ف ــا هامش ــرة كونه ــدالت متغي ــدة بمع ــرض لفائ ــع الق ــم(، يخض 91.803.000 دره
العربيــة المتحــدة، ويســتحق ســداد القــرض بالكامــل فــي ســنة 2015. وبتاريــخ 19 ديســمبر 2013، حصلــت المجموعــة علــى تســهيالت قــرض ألجــل 
بالــدوالر األمريكــي بمبلــغ 250.000.000 دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل 918.025.000 درهــم(، يخضــع القــرض لفائــدة بمعــدالت متغيــرة كونهــا هامشــًا 

فــوق معــدالت الفائــدة الســائدة لــدى بنــوك لنــدن، ويســتحق ســداد القــرض بالكامــل فــي ســنة 2016.
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المطلوبات األخرى  ١7

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

43.١8345.228ذمم فوائد دائنة

55.65050.123المخصصات المتعلقة بالموظفين

82.02038.079القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح 21(

964.395603.278القبوالت )إيضاح 27(

١38.52١122.512مطلوبات أخرى

١.283.769859.220

المخصصات المتعلقة بالموظفين

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

يتألف إجمالي التزام استحقاقات الموظفين من:

35.72034.036تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

١9.93016.087التزامات أخرى

55.65050.123

وفقــًا لقانــون العمــل بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تقــوم المجموعــة برصــد مخصصــات لتعويضــات نهايــة الخدمــة لموظفيهــا 
ــة: ــة الخدم ــات نهاي ــق بتعويض ــا يتعل ــي فيم ــز المال ــان المرك ــي بي ــه ف ــرف ب ــزام المعت ــي االلت ــركات ف ــي الح ــا يل ــن. فيم الوافدي

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

34.03631.084االلتزام كما في 1 يناير

5.3036.877المصروفات المعترف بها في بيان الدخل الموحد

)3.925()3.6١9(تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة 

35.72034.036االلتزام كما في 31 ديسمبر
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رأس المال واالحتياطيات  ١8

رأس المال )أ( 

يتألــف رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل الخــاص بالبنــك مــن 996.401.280 ســهم )2012: 996.401.280 ســهم( بقيمــة 1 درهــم 
للســهم الواحــد.

االحتياطي الخاص )ب( 

ــة،  ــة المصرفي ــم المهن ــدي وتنظي ــام النق ــزي والنظ ــرف المرك ــول المص ــنة 1980 ح ــم 10 لس ــادي رق ــون االتح ــن القان ــم 82 م ــادة رق ــًا للم وفق
ــال  ــن رأس الم ــي 50٪ م ــذا االحتياط ــد ه ــغ رصي ــى يبل ــع حت ــل للتوزي ــر القاب ــاص غي ــي الخ ــى االحتياط ــاح إل ــي األرب ــن صاف ــل 10٪ م ــن تحوي يتعي

ــوع. المدف

االحتياطي القانوني )ج( 

وفقــًا للمــادة رقــم 192 مــن قانــون الشــركات التجاريــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )8( لســنة 1984 )وتعديالتــه(، والنظــام األساســي 
ــاح إلــى االحتياطــي القانونــي غيــر القابــل للتوزيــع حتــى يبلــغ رصيــد هــذا االحتياطــي 50٪ مــن رأس  للبنــك، يتعيــن تحويــل 10٪ مــن صافــي األرب

المــال المدفــوع.

االحتياطي العام )د( 

ــة  ــة العمومي ــاد الجمعي ــاء انعق ــك أثن ــاهمي البن ــل مس ــن قب ــرار م ــب ق ــده بموج ــم تحدي ــرض يت ــام ألي غ ــي الع ــتخدام االحتياط ــوز اس يج
ــس اإلدارة. ــات مجل ــى توصي ــاًء عل ــة، بن االعتيادي

احتياطي إعادة التقييم )هـ( 

يتــم اســتخدام احتياطــي إعــادة التقييــم لتســجيل الزيــادات فــي القيمــة العادلــة لألراضــي والمبانــي المملوكــة تمليــك حــر واالنخفاضــات إلــى 
المــدى الــذي ترتبــط فيــه االنخفاضــات بزيــادة فــي نفــس الموجــودات المعتــرف بهــا ســابقًا فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

توزيعات األرباح )و( 

اقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة تبلــغ 149.460.192  درهــم بواقــع 0.15 درهــم للســهم البالــغ قيمتــه 1 درهــم )2012: توزيعــات 
أربــاح نقديــة بلغــت 249.100.320 درهــم بواقــع 0.25 درهــم للســهم البالــغ قيمتــه 1 درهــم(، وتوزيــع أســهم بمبلــغ 149.460.192 درهــم بواقــع 0.15 
درهــم للســهم )2012: لــم يتــم توزيــع أســهم(. تخضــع هــذه التوزيعــات لموافقــة الجهــة المنظمــة والمســاهمين أثنــاء انعقــاد الجمعيــة 

العموميــــة السنوية فـــي مــارس 2014.
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التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  ١9

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

)15.057(6.١20في 1 يناير 

6.120)56.3١١(صافي )الخسائر(/ األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع

15.057)4.456(عكس )األرباح(/ الخسائر من بيع/ استرداد استثمارات متاحة للبيع

-            2.772األرباح غير المحققة من تحوطات التدفقات النقدية

6.120)5١.875(في 31 ديسمبر

معامالت األطراف ذات العالقة  20

تقــوم المجموعــة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة بتنفيــذ معامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة المتمثلــة فــي المســاهمين المالكيــن لحصــة 
ــاهمين  ــؤالء المس ــك ه ــي يمتل ــركات الت ــة، والش ــس إدارة المجموع ــاء مجل ــة أعض ــة، وكاف ــي المجموع ــة ف ــهم الملكي ــن أس ــة م جوهري

وأعضــاء مجلــس اإلدارة حصــة جوهريــة فيهــا، وموظفــي اإلدارة الرئيســيين. فيمــا يلــي األرصــدة الهامــة القائمــة كمــا فــي 31 ديســمبر:

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

موظفي اإلدارة الرئيسيين في المجموعة:

١6.88210.851القروض والسلفيات

37.١5١21.185ودائع العمالء

المساهمين:

52.298-            االستثمارات

١35.350100.963المستحق من البنوك

225.499276.404المستحق إلى البنوك

9١.80391.803قروض متوسطة األجل

أعضاء مجلس اإلدارة:

65.32547.919القروض والسلفيات

١3.87036.835ودائع العمالء

4545االلتزامات والمطلوبات الطارئة
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معامالت األطراف ذات العالقة )تابع(  20

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

منشأت أخرى ذات عالقة:

2١3.72745.813القروض والسلفيات

١١.١322.471االستثمارات

73.442128.523المستحق من البنوك

243.29١256.533ودائع العمالء

269.553274.477االلتزامات والمطلوبات الطارئة

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم 
ذات العالقة وموظفي اإلدارة الرئيسيين

9559إيرادات الفائدة المستحقة

52١650مصروفات الفائدة المستحقة

فيما يلي إيرادات ومصروفات ومشتريات ومبيعات االستثمارات المتعلقة باألطراف ذات العالقة خالل السنة:

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم 
ذات العالقة وموظفي اإلدارة الرئيسيين

١4.92١5.828إيرادات الفائدة المستحقة

7.4388.807مصروفات الفائدة المستحقة

١.7893.701األرباح من بيع استثمارات

١0.8008.400مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١7.9١2152.092شراء استثمارات

6١.803100.496بيع استثمارات
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

معامالت األطراف ذات العالقة )تابع(  20

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تنشــأ هــذه األرصــدة القائمــة الــواردة أعــاله فــي ســياق األعمــال االعتياديــة لألعمــال. يتــم تحميــل الفائــدة علــى/ مــن األطــراف ذات العالقــة 
وفقــًا للمعــدالت التجاريــة االعتياديــة. ال تخضــع األرصــدة القائمــة فــي نهايــة الســنة لضمــان. لــم يتــم تقديــم أو اســتالم أيــة ضمانــات مقابــل 
ــة  ــد أي ــة برص ــم المجموع ــم تق ــمبر 2013، ل ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــوص الس ــة. بخص ــة أو الدائن ــة المدين ــراف ذات العالق ــم األط ــن ذم أي م

مخصصــات للديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا فيمــا يتعلــق بالمبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة )2012: ال شــيء(.

فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

23.١5319.580امتيازات قصيرة األجل

2.74١884تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

25.89420.464إجمالي التعويضات كما في 31 ديسمبر

20١32012

2322عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين

قامــت المجموعــة باســتئجار مكاتــب فــي عــدة بنايــات مملوكــة مــن قبــل طــرف ذي عالقــة. بلغــت قيمــة اإليجــارات العقاريــة والمصروفــات 
المرتبطــة بهــا للســنة 2.215.000 درهــم )2012: 2.405.000 درهــم(. يتــم التفــاوض بشــأن القيــم اإليجاريــة كل ســنة وفقــًا لألســعار الســائدة فــي 

الســوق.

األدوات المشتقة           2١

ــة  ــى أدوات مالي ــوي عل ــي تنط ــالت الت ــواع المعام ــف أن ــن مختل ــد م ــي العدي ــول ف ــة، بالدخ ــال االعتيادي ــياق األعم ــي س ــة، ف ــوم المجموع تق
مشــتقة. تتمثــل األداة الماليــة المشــتقة بعقــد مالــي بيــن طرفيــن حيــث تعتمــد الدفعــات علــى الحــركات فــي ســعر أداة ماليــة أو أكثــر مــن 
األدوات الماليــة ذات الصلــة أو الســعر المرجعــي أو مؤشــر األســعار. تتضمــن األدوات الماليــة المشــتقة العقــود اآلجلــة والمســتقبلية وعقــود 

المقايضــات وعقــود الخيــارات.

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة التــي تــم تســجيلها كموجــودات ومطلوبــات مــع قيمهــا االســمية. تتمثــل 
القيمــة االســمية فــي قيمــة الموجــودات التابعــة لــألداة المشــتقة أو الســعر المرجعــي أو مؤشــر األســعار، وهــو األســاس الــذي يرتكــز عليــه 
ــى  ــر عل ــر مؤش ــنة وال تعتب ــة الس ــي نهاي ــة ف ــالت القائم ــم المعام ــى حج ــمية إل ــم االس ــير القي ــتقات. تش ــة المش ــي قيم ــرات ف ــاس التغي قي

مخاطــر الســوق أو مخاطــر االئتمــان.
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األدوات المشتقة )تابع(           2١

في 3١ ديسمبر 20١3

القيـم االسـمية حـســب أجـل االستــحقــاق

القيمة 
العادلة 
الموجبة

ألف درهم

القيمة 
العادلة 
السالبة

ألف درهم

القيمة
 االسمية

ألف درهم

خالل 
ثالثة أشهر
ألف درهم

 ١2 – 3
شهر

ألف درهم

 5 – ١
سنوات

ألف درهم

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:

-١.574.5١0١.390.905١83.605)١8(32عقود صرف آجلة

7.795.903١57.2١06.682.478956.2١5)79.4١9(79.4١9عقود خيارات عمالت أجنبية

20١.966-              -              20١.966)١.680(25١عقود مقايضة أسعار الفائدة

79.702)8١.١١7(9.572.379١.548.١١56.866.083١.١58.١8١

مشتقات محتفظ بها

لتحوط التدفقات النقدية:

238.687-              -              238.687)903(3.676عقود مقايضة أسعار الفائدة

9.8١١.066١.548.١١56.866.083١.396.868)82.020(83.378اإلجمالي

في 31 ديسمبر 2012

القيـم االسـمية حـســب أجـل االستــحقــاق

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف درهم

القيمة العادلة 
السالبة

ألف درهم

القيمة
 االسمية

ألف درهم

خالل 
ثالثة أشهر
ألف درهم

 12 - 3
شهر

ألف درهم

 5 - 1
سنوات

ألف درهم

مشتقات محتفظ بها للمتاجرة:

-719.061592.091126.970)6(140عقود صرف آجلة

4.032.652603.8762.762.290666.486)35.080(35.080عقود خيارات عمالت أجنبية

553.93136.721150.000367.210)2.993(1.228عقود مقايضة أسعار الفائدة

36.448)38.079(5.305.6441.232.6883.039.2601.033.696

مشتقات محتفظ بها 

لتحوط التدفقات النقدية:

-              -              -              -              -              -              عقود مقايضة أسعار الفائدة

5.305.6441.232.6883.039.2601.033.696)38.079(36.448اإلجمالي
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األدوات المشتقة )تابع(           2١

غالبــًا مــا تتضمــن األدوات المشــتقة فــي بدايــة نشــاطها فقــط وعــود متبادلــة بشــأن تحويــل جــزء بســيط مــن الثمــن أو عــدم تحويــل أي جــزء. 
إال أن هــذه األدوات عــادًة مــا تنطــوي بدرجــة عاليــة علــى مبــدأ االســتفادة، كمــا أنهــا متقلبــة بصــورة كبيــرة. إن أي حركــة بســيطة نســبيًا فــي 
قيمــة الموجــودات أو الســعر أو مؤشــر األســعار المتعلــق بالعقــد الخاصــة بالمشــتقات مــن شــأنها أن تؤثــر تأثيــرًا ملحوظــًا علــى أربــاح أو خســائر 

المجموعة.

قــد تعــرض األدوات المشــتقة فــي الســوق الموازيــة المجموعــة إلــى المخاطــر المتعلقــة بعــدم وجــود ســوق لــالوراق الماليــة والــذي يتــم مــن 
خاللــه غلــق مركــز مالــي مفتــوح.

يتــم تســجيل األدوات المشــتقة بالقيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى عــروض األســعار المعلنــة فــي ســوق نشــط أو األســعار المقدمــة مــن أطــراف 
أخــرى أو مــن خــالل اســاليب التقييــم باســتخدام طريقــة التقييــم التــي تــم اختبارهــا مقابــل أســعار المعامــالت الفعليــة فــي الســوق مــع 

مراعــاة أفضــل التقديــرات الموضوعــة مــن قبــل المجموعــة حــول أكثــر نمــاذج المدخــالت مالءمــة )إيضــاح 25(.

أنواع منتجات المشتقات

العقود األجلة

ــم  ــم تصمي ــتقبل. يت ــي المس ــددة ف ــخ مح ــعار وتواري ــددة بأس ــة مح ــع أدوات مالي ــراء أو بي ــة لش ــات تعاقدي ــة باتفاقي ــود األجل ــل العق تتمث
العقــود األجلــة حســب الرغبــة ويتــم تناولهــا فــي الســوق الموازيــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان مــن األطــراف المقابلــة فــي العقــود 

األجلــة.

الخيارات

تتمثــل عقــود الخيــارات باتفاقيــات تعاقديــة تمنــح بموجبهــا المشــتري الحــق، وليــس االلتــزام، إمــا لشــراء أو بيــع مقــدار محــدد مــن األدوات 
الماليــة بســعر ثابــت إمــا فــي تاريــخ مســتقبلي ثابــت أو فــي أي وقــت خــالل إطــار زمنــي محــدد.

المقايضات

تتمثــل عقــود المقايضــات باتفاقيــات تعاقديــة تتــم بيــن طرفيــن بغــرض تبــادل مجموعــة مــن الدفعــات بمــرور الوقــت علــى أســاس مبالــغ 
ــالت  ــرف العم ــدالت ص ــدة، أو مع ــدالت الفائ ــل مع ــة مث ــددة ذات الصل ــعار المح ــرات األس ــد مؤش ــي أح ــركات ف ــق بالح ــددة تتعل ــمية مح اس

األجنبيــة، أو مؤشــر حقــوق الملكيــة.

ترتبــط مقايضــات أســعار الفائــدة بعقــود بيــن المجموعــة ومؤسســات ماليــة أخــرى، حيــث تقــوم المجموعــة مــن خاللهــا باســتالم أو ســداد 
معــدل فائــدة متغيــر عوضــًا عــن ســداد أو اســتالم معــدل فائــدة ثابــت علــى التوالــي. تتــم عــادًة تســوية الدفعــات المتدفقــة مقابــل بعضهــا 

البعــض حيــث يدفــع أحــد األطــراف الفــرق للطــرف األخــر.

عنــد مقايضــة العملــة، تقــوم المجموعــة بســداد مبلــغ محــدد بعملــة واحــدة وتســتلم مبلــغ محــدد بعملــة أخــرى. غالبــًا مــا تتــم تســوية 
مقايضــات العمــالت علــى أســاس كل معاملــة علــى حــدة. 

مخاطر االئتمان من المشتقات

تنشــأ مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بــاألدوات الماليــة المشــتقة مــن احتمــال إخفــاق الطــرف المقابــل فــي التزاماتــه التعاقديــة، وتقتصــر علــى 
ــع  ــة م ــة بالمجموع ــتقات الخاص ــود المش ــن عق ــًا )2012: 60٪( م ــرام 60٪ تقريب ــم إب ــة. ت ــة للمجموع ــألدوات المفضل ــة ل ــة الموجب ــة العادل القيم

مؤسســات ماليــة أخــرى.
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الغرض من المشتقات

ــة  ــة المرتبطــة بتلبيــة احتياجــات عمــالء المجموعــة، تكــون المجموعــة طــرف فــي عقــود صــرف عمــالت أجنبي فــي ســياق األعمــال االعتيادي
وآجلــة وعقــود الخيــارات ومقايضــات أســعار الفائــدة واتفاقيــات أســعار آجلــة. عــالوة علــى ذلــك، وكجــزء مــن إدارة موجوداتهــا ومطلوباتهــا، 
تســتخدم المجموعــة هــذه األدوات المشــتقة ألغــراض التحــوط مــن أجــل تخفيــض تعرضهــا للمخاطــر الحاليــة والمتوقعــة، ويتــم تحقيــق 

ذلــك مــن خــالل التحــوط لمعامــالت محــددة وكذلــك التحــوط االســتراتيجي مقابــل تعرضــات بيــان المركــز المالــي بشــكل عــام.

تســتخدم المجموعــة عقــود مقايضــة أســعار الفائــدة للتحــوط مقابــل مخاطــر التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن بعــض القــروض التــي تخضــع 
لفائــدة متغيــرة واالســتثمارات. فــي هــذه الحــاالت، يتــم إجــراء توثيــق رســمي لعالقــة وأهــداف التحــوط بمــا فــي ذلــك تفاصيــل البنــود المتحوط 

بشــأنها وأدوات التحــوط، ويتــم احتســاب المعامــالت علــى أنهــا تحوطــات للدفقــات النقديــة.

نظــرًا لكــون التحــوط االســتراتيجي غيــر مؤهــل لمحاســبة التحــوط المحــدد، فــإن عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اآلجلــة وعقــود الخيــارات 
ــة. ــابها كأدوات تجاري ــم احتس ــاله، يت ــواردة أع ــك ال ــالف تل ــدة بخ ــعار الفائ ــات أس ومقايض

المطلوبات وااللتزامات الطارئة           22

االلتزامات المتعلقة باالئتمان

تلتــزم المجموعــة بســداد المبالــغ التعاقديــة لخطابــات االعتمــاد والضمانــات باإلنابــة عــن عمالئهــا عنــد اســتوفاء العمــالء لشــروط العقــود. 
تمثــل المبالــغ التعاقديــة مخاطــر االئتمــان علــى أســاس افتــراض أن هــذه المبالــغ تــم تقديمهــا بالكامــل وأن الضمانــات تــم طلبهــا بالكامــل 
عنــد عــدم االلتــزام وأن أيــة ضمانــات أو كفــاالت أخــرى ليــس لهــا قيمــة. فــي حيــن أن إجمالــي المبالــغ التعاقديــة لاللتزامــات ال يمثــل بالضــرورة 

متطلبــات نقديــة مســتقبلية، حيــث أن معظــم هــذه االلتزامــات تنتهــي صالحيتهــا أو يتــم إلغاؤهــا دون تمويلهــا.

تمثــل التزامــات القــروض االلتزامــات تعاقديــة لتقديــم القــروض، وعــادًة مــا يكــون لهــذه االلتزامــات تواريــخ إنتهــاء محــددة أو شــروط إلغــاء  
أخــرى. قــد تنتهــي صالحيــة هــذه االلتزامــات دون ســحبها، ويتعيــن اســتوفاء شــروط مــا قبــل الســحب، ولذلــك فــإن إجمالــي المبالــغ التعاقدية 

ال تمثــل متطلبــات نقديــة مســتقبلية.

فيما يلي االلتزامات المتعلقة باالئتمان لدى المجموعة:

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

المطلوبات الطارئة

533.224719.979خطابات االعتماد

2.82١.١542.636.432الضمانات )إيضاح 27(

3.354.3783.356.411

االلتزامات

2.586.9482.227.225التزامات قروض غير مسحوبة
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إدارة المخاطر  23

مقدمة         

تكمــن المخاطــر فــي كافــة أنشــطة المجموعــة، بينمــا تتــم إدارتهــا مــن خــالل عمليــات تحديــد وقيــاس ومراقبــة المخاطــر بصــورة مســتمرة، 
وتخضــع لقيــود المخاطــر والضوابــط األخــرى. إن عمليــة إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة بالغــة األهميــة لضمــان اســتمرار ربحيــة المجموعــة، 

كمــا أن أي فــرد داخــل المجموعــة مســؤول عــن تعرضــات المخاطــر فــي إطــار مســؤولياته.

ــن  ــراءات م ــغيلية، واإلج ــر التش ــوق والمخاط ــيولة الس ــان والس ــر االئتم ــك مخاط ــي ذل ــا ف ــر بم ــواع المخاط ــة أن ــمل كاف ــر تش إن إدارة المخاط
ــتمرة.  ــورة مس ــر بص ــات المخاط ــول تعرض ــر ح ــم التقاري ــة وتقدي ــة والمراجع ــراءات المراقب ــا وإج ــخ اعتماده ــى تاري ــر حت ــوء المخاط ــخ نش تاري
كمــا أنهــا تشــمل أيضــًا المؤسســة بشــكل عــام والمهــام والمســؤوليات علــى مســتوى المجلــس واللجــان اإلداريــة، والصالحيــات واإلجــراءات 

ــة الداخليــة وااللتــزام ومهــام التدقيــق الداخلــي. ــإدارة المخاطــر وأنظمــة الرقاب المتعلقــة ب

ال تتضمــن عمليــة مراقبــة المخاطــر المســتقلة مخاطــر األعمــال مثــل التغيــرات فــي البيئــة والتكنولوجيــا ومجــال العمــل. تتــم مراقبــة هــذه 
التغيــرات مــن خــالل عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للمجموعــة.

هيكل إدارة المخاطر

إن مجلــس اإلدارة مســؤول بشــكل كامــل عــن تحديــد ومراقبــة المخاطــر، فــي حيــن توجــد هنــاك جهــات منفصلــة مســتقلة مســؤولة عــن 
إدارة المخاطــر ومراقبتهــا.

لجنة االئتمان التابعة للمجلس

إن لجنــة االئتمــان التابعــة للمجلــس مســؤولة عــن وضــع اســتراتيجية مخاطــر االئتمــان ومراقبــة إجــراءات االئتمــان بشــكل عــام داخــل 
المجموعــة، وذلــك بغــرض االحتفــاظ بمحفظــة متنوعــة، وتجنــب تركــزات المخاطــر غيــر المرغــوب فيهــا، وتحســين نوعيــة موجــودات 

المحفظــة بشــكل عــام، وااللتــزام بسياســات االئتمــان والتوجيهــات التنظيميــة.

لجنة التدقيق التابعة للمجلس

إن لجنــة التدقيــق التابعــة للمجلــس مســؤولة عــن مراقبــة ومراجعــة الترتيبــات الرســمية المتعلقــة بالتقاريــر الماليــة والتفصيليــة للمجموعــة 
واألنظمــة الرقابيــة الداخليــة وااللتــزام وإجــراءات التدقيــق الداخليــة والخارجيــة وتقديــم تقاريــر بشــأنها للمجلــس.

لجنة المخاطر التابعة للمجلس

إن لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس مســؤولة بشــكل كامــل عــن وضــع اســتراتيجية المخاطــر وتطبيــق المبــادئ وأطــر العمــل والسياســات 
لتعزيــز اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر لــدى المجموعــة مــن أجــل تطبيــق المعاييــر علــى أكمــل وجــه، ويشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال وليــس 
ــغيلية  ــر التش ــيولة والمخاط ــوق والس ــان والس ــر االئتم ــر )مخاط ــات للمخاط ــي التعرض ــة إجمال ــة ومراقب ــة فعال ــم رقابي ــان نظ ــر، ضم الحص

والقانونيــة، إلــخ...(.

مجموعة إدارة المخاطر

إن مجموعــة إدارة المخاطــر مســؤولة عــن تطبيــق إجــراءات المخاطــر والمحافظــة عليهــا، وذلــك لضمــان تحقيــق عمليــة رقابيــة مســتقلة. 
تعمــل مجموعــة إدارة المخاطــر عــن كثــب مــع المؤسســات التجاريــة لدعــم أعمالهــا، بينمــا تقــوم باحتــراز حجــم المخاطــر لــدى المجموعــة. 
ــر  ــودات المخاط ــزام موج ــان الت ــم( لضم ــراءات والنظ ــة )اإلج ــات المراقب ــة وآلي ــر االحترازي ــة المخاط ــر بمراقب ــة إدارة المخاط ــوم مجموع تق
الفرديــة ومحافــظ المخاطــر بالشــروط المتفــق عليهــا وضوابــط السياســة. كمــا تقــوم مجموعــة إدارة المخاطــر أيضــًا بمراجعــة وعــرض كافــة 

طلبــات االئتمــان وسياســة المخاطــر وتقاريــر إدارة المحفظــة علــى لجنــة االئتمــان ولجنــة المخاطــر التابعتيــن للمجلــس.
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خزينة المجموعة

إن خزينــة المجموعــة مســؤولة عــن إدارة موجــودات ومطلوبــات المجموعــة والهيــكل المالــي للمجموعــة بشــكل عــام، كمــا أنهــا مســؤولة 
أيضــًا بصــورة رئيســية عــن عمليــات التمويــل ومخاطــر الســيولة لــدى المجموعــة.

التدقيق الداخلي

يقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بتدقيــق عمليــات إدارة المخاطــر بشــكل ســنوي، حيــث يقــوم بفحــص مــدى دقــة اإلجــراءات ومــدى التــزام 
المجموعــة بهــا. هــذا ويقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بمناقشــة نتائــج كافــة التقييمــات مــع اإلدارة، ويقــوم بتقديــم التقاريــر حــول النتائــج 

والتوصيــات إلــى لجنــة التدقيــق التابعــة للمجلــس.

قياس المخاطر ونظم إصدار التقارير

ــتراتيجية  ــود اس ــذه القي ــس ه ــة. تعك ــل المجموع ــن قب ــة م ــود الموضوع ــى القي ــتنادًا إل ــي اس ــكل رئيس ــر بش ــط المخاط ــة وضب ــم مراقب تت
ــل  ــاالت العم ــى مج ــد عل ــع التأكي ــا، م ــة بقبوله ــب المجموع ــي ترغ ــر الت ــتوى المخاط ــس مس ــا تعك ــة، كم ــوق للمجموع ــة الس ــال وبيئ األعم
المختــارة. عــالوة علــى ذلــك، تقــوم المجموعــة بمراقبــة وقيــاس قدرتهــا علــى تحمــل المخاطــر بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بإجمالــي التعرضات 

للمخاطــر عبــر مختلــف أنــواع المخاطــر واألنشــطة.

يتــم فحــص ومعالجــة المعلومــات المســتخلصة مــن كافــة األعمــال بغــرض تحديــد وتحليــل المخاطــر فــي مرحلــة مبكــرة. يتــم عــرض هــذه 
المعلومــات وشــرحها لمجلــس اإلدارة ولجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس ورئيــس كل قســم. يتضمــن التقريــر إجمالــي التعرضــات لمخاطــر 
االئتمــان واســتثناءات الحــدود المحتفــظ بهــا ومعــدالت الســيولة والتغيــرات فــي حجــم المخاطــر. تقــوم اإلدارة العليــا بتقييــم مــدى مالءمــة 
المخصــص لخســائر االئتمــان بصــورة ربــع ســنوية. يحصــل المجلــس علــى تقريــر شــامل حــول مخاطــر االئتمــان، حيــث يتــم اعــداد هــذا التقريــر 

مــرة كل ثالثــة أشــهر لتوفيــر كافــة المعلومــات الالزمــة لتقييــم واســتنتاج مخاطــر االئتمــان التــي تتعــرض لهــا المجموعــة.

ــر مصممــة خصيصــًا حــول المخاطــر ويتــم توزيعهــا علــى كافــة مســتويات المجموعــة مــن أجــل ضمــان حصــول كافــة  يتــم إعــداد تقاري
ــامل. ــكل ش ــتحدثة بش ــة المس ــات الضروري ــة المعلوم ــى كاف ــل عل ــام العم أقس

يتــم تقديــم ملخــص دوري إلــى المديــر التنفيــذي واللجنــة العامــة إلدارة المخاطــر وكافــة األعضــاء األخريــن ذوي الصلــة بــإدارة المجموعــة 
حــول كافــة جوانــب المخاطــر التــي تتحملهــا المجموعــة، بمــا فــي ذلــك االســتفادة مــن الحــدود واســتثمارات الملكيــة والســيولة باإلضافــة 

إلــى أيــة مخاطــر أخــرى قــد تنشــأ.

تخفيف المخاطر

كجــزء مــن أعمــال إدارة المخاطــر بشــكل عــام، تســتخدم المجموعــة األدوات المشــتقة وأدوات أخــرى إلدارة التعرضــات الناتجــة عــن التغيــرات 
فــي معــدالت الفائــدة والعمــالت األجنبيــة ومخاطــر حقــوق الملكيــة ومخاطــر االئتمــان والتعرضــات الناتجــة عــن المعامــالت المتوقعــة.

تستخدم المجموعة الضمانات بشكل متداول للتخفيف من مخاطرها االئتمانية.

تركزات المخاطر

تنشــأ التركــزات عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة مماثلــة أو فــي أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو أنشــطة 
تنطــوي علــى ســمات اقتصاديــة مماثلــة، ممــا قــد يجعــل قدرتهــم علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات فــي 
الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا مــن الظــروف األخــرى. ُتشــير التركــزات إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة نحــو التطــورات 

التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة محــددة.
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ــاظ  ــى االحتف ــز عل ــددة ترك ــادية مح ــات إرش ــة توجيه ــراءات المجموع ــات وإج ــن سياس ــر، تتضم ــة للمخاط ــزات المكثف ــب الترك ــرض تجن بغ
ــددة. ــان المح ــر االئتم ــزات مخاط ــط وإدارة ترك ــم ضب ــة. يت ــة متنوع ــظ مالي بمحاف

مخاطر االئتمان

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي مخاطــر تعــرض المجموعــة لخســائر ماليــة فــي حــال عجــز أحــد العمــالء أو طــرف مقابــل عــن الوفــاء بتعهداتــه/ 
التزاماتــه التعاقديــة، وتنشــأ تلــك المخاطــر بصــورة أساســية مــن اإلقــراض والتمويــل التجــاري والخزينــة وأنشــطة أخــرى تقــوم بهــا المجموعة. 
تتــم مراقبــة مخاطــر االئتمــان بصــورة متداولــة وفقــًا للسياســات االئتمانيــة التــي ُتحــدد بوضــوح صالحيــات وسياســات وإجــراءات اإلقــراض. 

تنطــوي إدارة مخاطــر االئتمــان أيضــًا علــى مراقبــة تركــزات المخاطــر حســب قطــاع العمــل والموقــع الجغرافــي.

قامــت المجموعــة بوضــع إجــراءات لمراجعــة جــودة االئتمــان بغــرض تحديــد التغيــرات الممكنــة فــي جــدارة األطــراف المقابلــة بشــكل مبكــر، 
وتتضمــن مراجعــات الضمانــات بصــورة منتظمــة. يتــم وضــع حــدود لألطــراف المقابلــة باســتخدام نظــام تصنيــف مخاطــر االئتمــان الــذي 
يحــدد لــكل طــرف مقابــل معــدل للمخاطــر. تخضــع معــدالت المخاطــر لمراجعــة منتظمــة. إن إجــراءات مراجعــة جــودة االئتمــان تســمح 

للمجموعــة بإجــراء تقييــم للخســائر المحتملــة كنتيجــة للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا والقيــام بإجــراء تصحيحــي.

يوضــح الجــدول أدنــاه أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان لعناصــر بيــان المركــز المالــي، بمــا فــي ذلــك المطلوبــات وااللتزامــات الطارئــة. تــم بيــان 
التعــرض األقصــى قبــل تأثيــر التخفيــف مــن خــالل اســتخدام التعزيــزات االئتمانيــة واتفاقيــات التســوية الرئيســية والضمانــات.

إيضاح

التعرض األقصى
20١3

ألف درهم

التعرض األقصى
20١2

ألف درهم

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

10١.2١7.4081.067.285المركزي )باستثناء النقد في الصندوق(

11١.848.2531.332.281المستحق من البنوك

7١5.285.48١10.881.493القروض والسلفيات )صافي من المخصصات(

12١.603.8621.326.130االستثمارات في سندات دين

14١.١49.900711.620الموجودات األخرى )باستناء المبالغ المدفوعة مقدمًا(

2١.١04.90415.318.809اإلجمالي

22533.224719.979خطابات االعتماد

222.82١.١542.636.432الضمانات

222.586.9482.227.225التزامات قروض غير مسحوبة

5.94١.3265.583.636اإلجمالي

27.046.23020.902.445إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

حيثمــا تــم تســجيل األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة، فــإن المبالــغ الــواردة أعــاله ُتمثــل التعــرض الحالــي لمخاطــر االئتمــان، وليــس التعــرض 
األقصــى الــذي قــد ينشــأ فــي المســتقبل كنتيجــة للتغيــرات فــي القيــم.
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مخاطر االئتمان   )تابع(

لمزيــد مــن التفاصيــل بشــأن التعــرض األقصــى لمخاطــر االئتمــان لــكل فئــة مــن فئــات األدوات الماليــة، يرجــى مراجعــة اإليضاحــات المحــددة. 
فيمــا يلــي تأثيــر الضمانــات واألســاليب األخــرى لتخفيــف المخاطــر.

تركزات مخاطر التعرض األقصى لمخاطر االئتمان

تتــم إدارة تركــز المخاطــر مــن قبــل العميــل/ الطــرف المقابــل حســب المنطقــة الجغرافيــة وقطــاع العمــل. إن التعــرض األقصــى لمخاطــر 
ــات أو  ــاب الضمان ــل احتس ــم( قب ــم )2012: 322.000.000 دره ــغ 294.991.000 دره ــمبر 2013 بل ــي 31 ديس ــا ف ــل كم ــرف مقاب ــل أو ط ــان ألي عمي االئتم

ــة. ــك الحماي ــم تل ــد خص ــم( بع ــم )2012: 322.000.000 دره ــغ 294.991.000 دره ــرى، وبل ــة األخ ــزات االئتماني التعزي

فيمــا يلــي تحليــل التعــرض األقصــى لمخاطــر االئتمــان لــدى المجموعــة، حســب المناطــق الجغرافيــة، بعــد رصــد المخصصــات وقبــل احتســاب 
أيــة ضمانــات محتفــظ بهــا أو تعزيــزات ائتمانيــة أخــرى:

20١3                             2012

الموجودات
ألف درهم

المطلوبات 
وااللتزامات 

الطارئة
ألف درهم

الموجودات
ألف درهم

المطلوبات 
وااللتزامات 

الطارئة
ألف درهم

١9.006.7055.330.05513.995.6525.432.572اإلمارات العربية المتحدة

935.874257.282744.27556.199دول أخرى في الشرق األوسط

498.957١25.672177.21857.908أوروبا

١60.6632١.09858.5603.331الواليات المتحدة األمريكية

502.705207.2١9343.10433.626دول أخرى على مستوى العالم

2١.١04.9045.94١.32615.318.8095.583.636اإلجمالي
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فيمــا يلــي تحليــل الموجــودات الماليــة داخــل بيــان المركــز المالــي للمجموعــة )باســتثناء النقــد فــي الصنــدوق(، حســب مجــال العمــل، بعــد 
رصــد المخصصــات وقبــل احتســاب أيــة ضمانــات محتفــظ بهــا أو تعزيــزات ائتمانيــة أخــرى:

التعرض األقصى
20١3

ألف درهم

التعرض األقصى
2012

ألف درهم

4.22١.5243.336.316الخدمات المالية

2.865.١802.221.539التجارة

2.302.5١42.055.930الصناعة

2.555.4931.536.784القطاع الحكومي والقطاع العام

680.57١641.769اإلنشاءات

١.75١.2241.356.163خدمات أخرى

7.0١6.3334.348.495مجاالت أخرى

2١.392.83915.496.996

)178.187()287.935(ناقصًا: المخصص النخفاض قيمة القروض والسلفيات

2١.١04.90415.318.809

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

ترتكــز قيمــة ونــوع الضمــان المطلــوب علــى تقييــم مخاطــر االئتمــان للطــرف المقابــل. ُتطبــق اإلرشــادات التوجيهيــة بالنســبة لعمليــة قبــول 
أنــواع الضمانــات وضوابــط التقييــم. تتمثــل أنــواع الضمانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا بصــورة أساســية فــي النقــد واألوراق الماليــة وعائــدات 

علــى الممتلــكات العقاريــة والســيارات واآلالت والماكينــات والمخــزون والذمــم المدينــة التجاريــة.

تحصل المجموعة أيضًا على ضمانات من الشركات األم مقابل القروض المقدمة إلى شركاتها التابعة أو مجموعة شركاتها األخرى.

تقــوم اإلدارة بمراقبــة القيمــة الســوقية للضمانــات، وتقــوم بطلــب ضمانــات إضافيــة وفقــًا لالتفاقيــة المعنيــة، كمــا تقــوم بمراقبــة القيمــة 
الســوقية للضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا خــالل مراجعتهــا الدوريــة للتســهيالت االئتمانيــة ومــدى دقــة المخصــص النخفــاض القيمــة.

تنــص سياســة المجموعــة علــى اســتبعاد العقــارات المســتردة بطريقــة منتظمــة. يتــم اســتخدام المتحصــالت لتخفيــض أو ســداد المطالبات 
القائمــة. ال تقــوم المجموعــة بصــورة عامــة بإشــغال العقــارات المســتردة الســتخدامها الخــاص.

جودة االئتمان حسب فئة الموجودات المالية

ــودة  ــاه ج ــدول أدن ــح الج ــة. يوض ــة الداخلي ــات االئتماني ــتخدام التصنيف ــة باس ــودات المالي ــان للموج ــودة االئتم ــإدارة ج ــة ب ــوم المجموع تق
االئتمــان حســب فئــة الموجــودات لبعــض البنــود الرئيســية فــي بيــان المركــز المالــي اســتنادًا إلــى نظــام التصنيــف االئتمانــي لــدى المجموعــة.



94

البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

غير متأخرة السداد ولم تتعرض
 النخفاض القيمة

فئة 
عالية
20١3

ألف درهم

فئة 
نموذجية

20١3
ألف درهم

فئة 
دون

 المستوى
20١3

ألف درهم

متأخرة السداد 
أو تعرضت 

النخفاض 
القيمة بصورة 

فردية
20١3

ألف درهم

اإلجمالي
20١3

ألف درهم

األرصدة لدى مصرف
١.2١7.408---١.2١7.408 اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١.848.253--١.223.3١4624.939المستحق من البنوك

١.603.862--١.373.702230.١60االستثمارات

5.022.2929.534.068382.44١634.6١5١5.573.4١6القروض والسلفيات )إجمالي(

١.١49.900-                  499.755639.9١9١0.226الموجودات األخرى

9.336.47١١١.029.086392.667634.6١52١.392.839

غير متأخرة السداد ولم تتعرض
 النخفاض القيمة

فئة 
عالية

2012
ألف درهم

فئة 
نموذجية

2012
ألف درهم

فئة 
دون

 المستوى
2012

ألف درهم

متأخرة السداد 
أو تعرضت 

النخفاض القيمة 
بصورة فردية

2012
ألف درهم

اإلجمالي
2012

ألف درهم

األرصدة لدى مصرف 
1.067.285---1.067.285اإلمارات العربية المتحدة المركزي

1.332.281--419.684912.597المستحق من البنوك

1.326.130--1.209.875116.255االستثمارات

3.482.8786.541.874632.033402.89511.059.680القروض والسلفيات )إجمالي(

749.428-                  261.814470.37817.236الموجودات األخرى

6.441.5368.041.104649.269402.89515.534.804

تشــتمل القــروض والســلفيات متأخــرة الســداد علــى تلــك القــروض والســلفيات المتأخــرة منــذ عــدة أيــام فقــط. إن معظــم القــروض متأخــرة 
الســداد لــم تتعــرض النخفــاض القيمــة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

جودة االئتمان حسب فئة الموجودات المالية )تابع(

تحليــل أعمــار القــروض متأخــرة الســداد التــي لــم تتعــرض النخفــاض القيمــة حســب الموجــودات الماليــة داخــل بيــان المركــز 
المالــي

أقل من
30 يوم

20١3
ألف درهم

من 3١
 إلى 60 يوم

20١3
ألف درهم

من 6١ إلى
 90 يوم

20١3
ألف درهم

أكثر من
 9١ يوم

20١3
ألف درهم

اإلجمالي
20١3

ألف درهم

١95.١4١96.20563.36233.89١388.599القروض والسلفيات

أقل من
30 يوم

2012
ألف درهم

من 31
 إلى 60 يوم

2012
ألف درهم

من 61 إلى
 90 يوم

2012
ألف درهم

أكثر من
 91 يوم

2012
ألف درهم

اإلجمالي
2012

ألف درهم

165.16941.51716.5443.921227.151القروض والسلفيات

إن القيمــة العادلــة للضمانــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة فــي 31 ديســمبر 2013 مقابــل قــروض وســلفيات العمــالء متأخــرة الســداد التــي لــم 
تتعــرض النخفــاض القيمــة تغطــي 61٪ تقريبــًا )2012: 50٪( مــن الرصيــد القائــم.

القيمة الدفترية للموجودات داخل بيان المركز المالي، التي تمت إعاة التفاوض بشأنها

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

555.7١0444.492القروض والسلفيات

مخاطر السيولة 

ــة  ــا المتعلق ــاء بالتزاماته ــد الوف ــة عن ــا المجموع ــد تواجهه ــي ق ــة الت ــن الصعوب ــج ع ــد تنت ــي ق ــر الت ــي المخاط ــيولة ف ــر الس ــل مخاط تتمث
بمطلوباتهــا الماليــة التــي تتــم تســويتها مــن خــالل الدفــع نقــدًا أو مــن خــالل موجــودات ماليــة أخــرى. تنشــأ مخاطــر الســيولة مــن احتماليــة 
عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بالســداد عنــد اســتحقاقها فــي ظــل الظــروف العاديــة والظــروف الحرجــة. للحــد 
مــن مخاطــر الســيولة، قامــت اإلدارة بترتيــب مصــادر تمويــل متنوعــة باإلضافــة إلــى قاعــدة الودائــع الرئيســية الخاصــة بهــا كمــا قامــت بإتبــاع 
سياســية يتــم مــن خاللهــا إدارة الموجــودات مــع وضــع الســيولة  بعيــن االعتبــار، ومراقبــة التدفقــات النقديــة المســتقبلية والســيولة بصــورة 
يوميــة. قامــت المجموعــة بوضــع إجــراءات رقابــة داخليــة وخطــط للطــوارئ إلدارة مخاطــر الســيولة. يتضمــن ذلــك تقييــم للتدفقــات النقديــة 

المتوقعــة ومــدى توافــر الضمانــات ذات التصنيــف المرتفــع والتــي يمكــن اســتخدامها لضمــان التمويــل اإلضافــي إذا لــزم األمــر.   
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة  )تابع(

تحتفــظ المجموعــة بمحفظــة مــن الموجــودات الســائلة والمتنوعــة والتــي مــن المفتــرض أن يتــم تســيلها بســهولة فــي حــال توقــف 
التدفقــات النقديــة بصــورة ال يمكــن التنبــؤ بهــا. التزمــت المجموعــة أيضــًا بحــدود ائتمانيــة يمكــن مــن خاللهــا الوفــاء بمتطلبــات الســيولة. 
عــالوة علــى ذلــك، تحتفــظ المجموعــة بوديعــة قانونيــة لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي تتــراوح مــن 1٪ إلــى 14٪ موزعــة بيــن 
الودائــع ألجــل والودائــع قصيــرة األجــل علــى التوالــي. وفقــًا لسياســة المجموعــة، يتــم تقييــم وإدارة مركــز الســيولة بموجــب ســيناريوهات 
ــبة  ــدود لنس ــاظ بح ــاص. إن االحتف ــه خ ــة بوج ــام وبالمجموع ــة ع ــوق بوجه ــة بالس ــة المتعلق ــل الهام ــار العوام ــذ باالعتب ــع األخ ــة، م متنوع
ــات العميــل يعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي تعكــس ظــروف الســوق. يتألــف صافــي الموجــودات  صافــي الموجــودات الســائلة إلــى مطلوب
الســائلة مــن النقــد والودائــع المصرفيــة قصيــرة األجــل وســندات الديــن الســائلة المتاحــة للبيــع بشــكل فــوري، ناقصــًا ودائــع البنــوك والقروض 

والســندات األخــرى المصــدرة والتــي تســتحق خــالل الشــهر التالــي. فيمــا يلــي النســب كمــا فــي نهايــة الســنة:

20١32012

85.6٪85.6%نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة

30.5٪30.6%نسبة صافي موجودات السيولة إلى ودائع العمالء

تركــز المجموعــة علــى أهميــة الحســابات الجاريــة والودائــع ألجــل وحســابات التوفيــر كمصــدر لألمــوال الالزمــة لتمويــل إقــراض العميــل. تتــم 
مراقبــة هــذه الحســابات باســتخدام نســبة الســلفيات إلــى المصــادر الثابتــة والتــي تقــوم بمقارنــة نســبة الســلفيات والقــروض المقدمــة إلــى 

العميــل كنســبة مئويــة مــن حســابات التوفيــر والحســابات الجاريــة الرئيســية الخاصــة بالعميــل جنبــًا إلــى جنــب مــع التمويــل ألجــل.

فيمــا يلــي اســتحقاقات الموجــودات والمطلوبــات اســتنادًا إلــى الفتــرة المتبقيــة لتاريــخ االســتحقاق التعاقــدي  فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي 
دون األخــذ باالعتبــار تواريــخ االســتحقاق الفعليــة المحــددة مــن واقــع تاريــخ االحتفــاظ بالودائــع مــن قبــل المجموعــة ومــدى توافــر األمــوال 

الســائلة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013:
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة  )تابع(

أقل من 
ثالثة أشهر 
ألف درهم

من ثالثة 
أشهر 

إلى ستة 
أشهر

ألف درهم

من ستة 
أشهر إلى

12 شهرًا
ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي
أقل من
12 شهرًا

ألف درهم

من سنة
إلى خمس 

سنوات
ألف درهم

أكثر من
خمس 
سنوات

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي

أكبر من
12 شهرًا

ألف درهم

غير 
محددة

التاريخ
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الموجودات

النقد واألرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة 

1.301.775----1.301.775--1.301.775المركزي

1.848.253----1.848.253--1.848.253المستحق من البنوك

قروض وسلفيات
15.573.416-3.980.0371.104.4771.057.5696.142.0835.485.0853.946.2489.431.333 )اإلجمالي( 

37.127140.787177.914839.637553.0711.392.70844.7951.615.417-االستثمارات

73.80273.802-------عقارات استثمارية

212.292212.292-------ممتلكات ومعدات

1.212.736-767.475419.68813.9571.201.1207.6893.92711.616موجودات أخرى

مخصص انخفاض قيمة 
القروض والسلفيات 

)287.935(-              -              -              -              )287.935(-              -              )287.935(والفائدة المعلقة

7.609.605١.56١.292١.2١2.3١3١0.383.2١06.332.4١١4.503.246١0.835.657330.8892١.549.756اإلجمالي الفرعي

المطلوبات وأموال 
المساهمين

1.097.174-   36.500-897.7451.060.67436.500-162.929المستحق إلى البنوك

15.034.837-492.772-11.198.4691.710.0401.633.55614.542.065492.772ودائع العمالء

1.652.445-1.652.445-1.652.445----قروض متوسطة األجل

804.142419.67913.9571.237.7789.80346810.27135.7201.283.769مطلوبات أخرى

2.481.5312.481.531-              -              -              -              -              -              -              أموال المساهمين

١2.١65.5402.١29.7١92.545.258١6.840.5١72.١9١.5204682.١9١.9882.5١7.25١2١.549.756اإلجمالي الفرعي

صافي الفجوة 
-              )2.١86.362(4.١40.89١4.502.7788.643.669)6.457.307()١.322.945()568.427()4.555.935(في السيولة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة  )تابع(

فيما يلي بيان موجز حول استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في 31 ديسمبر 2012:  

أقل من 
ثالثة أشهر 
ألف درهم

من ثالثة 
أشهر 

إلى ستة 
أشهر

ألف درهم

من 
ستة أشهر 

إلى
12 شهرًا

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي
أقل من
12 شهرًا

ألف درهم

من سنة
إلى خمس 

سنوات
ألف درهم

أكثر من
خمس 
سنوات

ألف درهم

اإلجمالي 
الفرعي

أكبر من
12 شهرًا

ألف درهم

غير 
محددة

التاريخ
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الموجودات

النقد واألرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة 

1.132.160----1.032.16080.00020.0001.132.160المركزي

1.332.281----1.332.281--1.332.281المستحق من البنوك

قروض وسلفيات 
11.059.680-4.196.4831.041.120914.8096.152.4123.342.4841.564.7844.907.268)اإلجمالي( 

682.054643.8211.325.87510.6051.336.480----االستثمارات

12.90012.900-------عقارات استثمارية

171.125171.125-------ممتلكات ومعدات

749.428-115-526.577168.88553.851749.313115موجودات أخرى

مخصص انخفاض قيمة 
القروض والسلفيات 

)178.187(-              -              -              -              )178.187(-              -              )178.187(والفائدة المعلقة

6.909.3١4١.290.005988.6609.١87.9794.024.6532.208.6056.233.258١94.630١5.6١5.867اإلجمالي الفرعي

المطلوبات وأموال 
المساهمين

1.771.872-564.094-592.5231.207.778564.094-615.255المستحق إلى البنوك

10.094.283-529.504-7.523.002858.8271.182.9509.564.779529.504ودائع العمالء

642.617-642.617-642.617----قروض متوسطة األجل

11534.036859.220-640.141168.88516.043825.069115مطلوبات أخرى

2.247.8752.247.875-------أموال المساهمين

١.736.3302.28١.9١١١5.6١5.867-              8.778.398١.027.7١2١.79١.5١6١١.597.626١.736.330اإلجمالي الفرعي

صافي الفجوة في 
-              )2.087.28١(2.288.3232.208.6054.496.928)2.409.647()802.856(262.293)١.869.084(السيولة
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة  )تابع(

تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية 

يلخــص الجــدول أدنــاه بيــان اســتحقاق المطلوبــات الماليــة الخاصــة بالمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 وفقــًا اللتزامــات الســداد التعاقدية 
ــال. إال أن  ــي الح ــعار ف ــم اإلش ــم تقدي ــه ت ــو أن ــا ل ــذار، كم ــع إلن ــي تخض ــدادها والت ــاد س ــغ المع ــع المبال ــل م ــم التعام ــة. يت ــر المخصوم غي
المجموعــة تتوقــع أن العديــد مــن العمــالء لــم يقومــوا بطلــب ســداد المبالــغ فــي أقــرب تاريــخ يمكــن للمجموعــة أن تقــوم فيــه بســداد 
هــذه المبالــغ. ال يعكــس الجــدول التالــي التدفقــات النقديــة المتوقعــة المحــددة مــن واقــع تاريــخ االحتفــاظ بالودائــع مــن قبــل المجموعــة .

المطلوبات المالية

عند 
الطلب 

ألف درهم

أقل من
 3 أشهر

ألف درهم

من
 3 - ١2  شهرًا

ألف درهم

من
 ١ - 5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
 5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي 

ألف درهم

 3١ ديسمبر 20١3

1.111.863-16.928150.111906.84237.982المستحق إلى البنوك 

15.127.040-6.776.7734.449.5223.393.203507.542ودائع العمالء 

1.707.160-1.707.160---قروض متوسطة األجل

1.158.566-138.521657.611355.0457.389مطلوبات أخرى 

9183.41020.13015.97540.406-              أدوات مالية مشتقة

إجمالي المطلوبات المالية  
6.932.2225.258.١624.658.5002.280.١76١5.975١9.١45.035غير المخصومة

عند 
الطلب 

ألف درهم

أقل من
 3 أشهر

ألف درهم

من
 3 - 12  شهرًا

ألف درهم

من
 1 - 5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
 5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي 

ألف درهم

31 ديسمبر 2012

1.791.149-28.516587.423595.885579.325المستحق إلى البنوك 

10.171.686-3.749.6863.784.5982.071.362566.040ودائع العمالء 

671.535-671.535---قروض متوسطة األجل

771.018-87.836498.139184.928115المطلوبات األخرى 

12.781-              6761.81010.295-              أدوات مالية مشتقة

13.418.169-              3.866.0384.870.8362.853.9851.827.310إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

تمثــل األدوات الماليــة المشــتقة التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي الجــدول المبيــن أعــاله إجمالــي التدفقــات النقديــة غيــر المخصومــة. إال أنــه قــد 
يتــم تســوية إجمالــي أو صافــي هــذه المبالــغ. يقــدم الجــدول التالــي التســوية المناظــرة لهــذه المبالــغ إلــى قيمهــا الدفتريــة.
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة  )تابع(

تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ االستحقاق التعاقدية المتبقية )تابع(

عند 
الطلب 

ألف درهم

أقل من
 3 أشهر

ألف درهم

من
 3 - ١2  شهرًا

ألف درهم

من
 ١ - 5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
 5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي 

ألف درهم

3١ ديسمبر 20١3

25892524.00530.41055.598-التدفقات النقدية الداخلة

)40.406()15.975()20.103()3.410()918(-              التدفقات النقدية الخارجة

3.902١4.435١5.١92)2.485()660(-              الصافي

مخصومة وفقًا للمعدالت  
3.660١3.١23١3.644)2.479()660(-              السائدة بين البنوك

عند 
الطلب 

ألف درهم

أقل من
 3 أشهر

ألف درهم

من
 3 - 12  شهرًا

ألف درهم

من
 1 - 5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
 5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي 

ألف درهم

31 ديسمبر 2012

12.845-6581.75510.432-التدفقات النقدية الداخلة

)12.781(-              )10.295()1.810()676(-              التدفقات النقدية الخارجة

64-              137)55()18(-              الصافي

مخصومة وفقًا للمعدالت
57-              129)54()18(-               السائدة بين البنوك
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر السيولة  )تابع(

يوضح الجدول التالي بيان االستحقاق التعاقدي الخاص باالرتباطات وااللتزامات الطارئة الخاصة بالمجموعة:

عند 
الطلب 

ألف درهم

أقل من
 3 أشهر

ألف درهم

من
 3 - ١2  شهرًا

ألف درهم

من
 ١ - 5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
 5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي 

ألف درهم

31 ديسمبر 2013

3.354.378-2.221.331937.760195.287-االلتزامات الطارئة

2.586.948-              -              -              -              2.586.948االرتباطات

5.94١.326-              2.586.9482.22١.33١937.760١95.287اإلجمالي

عند 
الطلب 

ألف درهم

أقل من
 3 أشهر

ألف درهم

من
 3 - 12  شهرًا

ألف درهم

من
 1 - 5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
 5 سنوات

ألف درهم
اإلجمالي 

ألف درهم

31 ديسمبر 2012

3.356.411-377.7051.836.359888.663253.684االلتزامات الطارئة

2.227.225-              -              -              -              2.227.225االرتباطات

5.583.636-              2.604.9301.836.359888.663253.684اإلجمالي

تتوقع المجموعة أنه لن يتم سحب كافة االرتباطات وااللتزامات الطارئة قبل انتهاء االرتباطات.

مخاطر السوق

تنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة للتقلبــات فــي أســعار الفائــدة  وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم. قــام مجلــس اإلدارة بوضــح 
حــدود علــى قيمــة المخاطــر والتــي تعتبــر مقبولــة. يتــم مراقبــة مخاطــر الســوق بصــورة منتظمــة مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات 

لــدى المجموعــة.

مخاطر أسعار الفائدة

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتماليــة أن تؤثــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى األربــاح المســتقبلية أو علــى القيمــة العادلــة لــألدوات 
ــات وبيــن األدوات  الماليــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــد التوافــق أو الفجــوات بيــن قيــم الموجــودات والمطلوب
خــارج بيــان المركــز المالــي والتــي تســتحق أو يتــم إعــادة تســعيرها خــالل فتــرة محــددة. قــام مجلــس اإلدارة بوضــح حــدود علــى فجــوات 
ــم  ــه يت ــان أن ــوط لضم ــتراتيجيات التح ــتخدام اس ــم اس ــة ويت ــورة يومي ــة بص ــز المالي ــة المراك ــم مراقب ــددة. تت ــرات مح ــدة لفت ــعار الفائ أس

ــة. ــدود الموضوع ــن الح ــة ضم ــز المالي ــاظ بالمراك االحتف
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

يوضــح الجــدول التالــي حساســية التغيــر المحتمــل المعقــول فــي أســعار الفائــدة علــى بيــان الدخــل الخــاص بالمجموعــة، مــع بقــاء كافــة 
المتغيــرات األخــرى ثابتــة. لــم يكــن هنــاك تأثيــر مــادي علــى حقــوق الملكيــة الخاصــة بالمجموعــة.

ــى  ــاًء عل ــنة، بن ــدة س ــدة لم ــرادات الفائ ــي إي ــى صاف ــدة عل ــعار الفائ ــي أس ــة ف ــرات المفترض ــر التغي ــد تأثي ــل الموح ــان الدخ ــية بي ــل حساس تمث
ــات والموجــودات الماليــة غيــر التجاريــة ذات معــدل الفائــدة العائــم، المحتفــظ بهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2013، بمــا فــي ذلــك تأثيــر  المطلوب

أدوات التحــوط.

20١32012

التغير في 
نقاط األساس

حساسية صافي
 إيرادات الفائدة

التغير في 
نقاط األساس

حساسية صافي
إيرادات الفائدة

10.973+4.25225+25كافة العمالت

)10.973(-25 )4.252(-25 كافة العمالت

تتعلــق حساســية أســعار الفائــدة المبينــة أعــاله بصــورة رئيســية بالــدوالر األمريكــي، نظــرًا ألنــه ال يوجــد لــدى المجموعــة صافــي تعــرض هــام 
فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات والموجــودات الماليــة غيــر التجاريــة ذات معــدل الفائــدة العائــم والتــي تتــم بعمــالت أخــرى.

مخاطر العمالت األجنبية

تتمثــل مخاطــر العمــالت فــي المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن تقلــب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. 
قامــت المجموعــة بوضــع حــدود علــى المراكــز الماليــة علــى حســب العملــة. تتــم مراقبــة المراكــز الماليــة بصــورة يوميــة ويتــم اســتخدام 

اســتراتيجيات التحــوط لضمــان أنــه يتــم االحتفــاظ بالمراكــز الماليــة ضمــن الحــدود الموضوعــة.

ال تمثــل األرصــدة التــي تتــم بالــدوالر األمريكــي تعــرض هــام لمخاطــر العمــالت األجنبيــة نظــرًا لثبــات ســعر صــرف الدرهــم اإلماراتــي وعمــالت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى أمــام الــدوالر األمريكــي.
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

إدارة المخاطر )تابع(  23

مخاطر العمالت األجنبية )تابع(

يوضــح الجــدول التالــي العمــالت التــي تتعــرض لهــا المجموعــة بشــكل هــام كمــا فــي 31 ديســمبر 2013، مــن مطلوباتهــا وموجوداتهــا الماليــة 
ــالت  ــعار العم ــي أس ــة ف ــورة معقول ــة بص ــركات المحتمل ــر الح ــاب تأثي ــل باحتس ــوم التحلي ــة. يق ــة المتوقع ــا النقدي ــة وتدفقاته ــر التجاري غي
علــى الدرهــم اإلماراتــي مــع ثبــات كافــة المتغيــرات األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد )نتيجــة للقيمــة العادلــة لحساســية العمــالت الخاصــة 
بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة النقديــة غيــر التجاريــة( وحقــوق الملكيــة )نتيجــة لتغيــر القيمــة العادلــة لعقــود مقايضــة العمــالت التــي 
ــان  ــي بي ــل ف ــاض المحتم ــي االنخف ــدول صاف ــي الج ــة ف ــالبة المبين ــة الس ــس القيم ــة(. تعك ــات نقدي ــوط تدفق ــود تح ــتخدامها عق ــم اس يت

الدخــل فــي حيــن تعكــس القيمــة الموجبــة المبينــة فــي الجــدول صافــي الزيــادة المحتملــة.

العملة

التغير في سعر
العمالت %

20١3

التأثير على األرباح
20١3

ألف درهم

التغير في سعر
العمالت ٪

2012

التأثير على األرباح
2012

ألف درهم

)12(+10-+١0يورو 

)3(+10)6(+١0جنية استرليني

المخاطر التشغيلية 

ــة.  ــداث الخارجي ــال أو األح ــري أو االحتي ــأ البش ــبب الخط ــة أو بس ــل األنظم ــن تعط ــة ع ــارة الناتج ــر الخس ــغيلية بمخاط ــر التش ــل المخاط تتمث
ــار قانونيــة أو  عندمــا تعجــز األنظمــة الرقابيــة عــن أداء عملهــا، يمكــن أن يترتــب علــى المخاطــر التشــغيلية ضــررًا للســمعة ويكــون لذلــك آث
تشــريعية أو تــؤدي إلــى الخســارة الماليــة. ال تتوقــع المجموعــة أن تتجنــب كافــة المخاطــر التشــغيلية، ولكــن مــن خــالل إطــار رقابــي ومــن 
ــر هــذه المخاطــر. تشــتمل األنظمــة الرقابيــة علــى الفصــل بيــن  خــالل متابعــة ومواجهــة المخاطــر المحتملــة، تســتطيع المجموعــة أن تدي
المهــام بصــورة فعالــة ووضــع إجــراءات للدخــول علــى األنظمــة والتفويــض والتســوية وتدريــب العامليــن وعمليــات التقييــم ويتضمــن ذلــك 

ــي. ــق الداخل ــتخدام التدقي اس

معلومات حول قطاعات األعمال   24

معلومات رئيسية حول قطاعات األعمال

ــات  ــة قطاع ــي ثالث ــة ف ــطة المجموع ــم أنش ــم تنظي ــغيلية ، يت ــرارات التش ــاذ الق ــن اتخ ــي ع ــؤول الرئيس ــى المس ــر إل ــم التقاري ــراض تقدي ألغ
ــية: رئيس

-    يتولــى بشــكل رئيســي إدارة ودائــع العمــالء مــن األفــراد وتقديــم قــروض للمســتهلكين وتســهيالت  الخدمات المصرفية لألفراد 
الســحب علــى المكشــوف وتســهيالت بطاقــات االئتمــان وتســهيالت تحويــل األمــوال باإلضافــة إلــى 

اإلســالمية المصرفيــة  الخدمــات 

الخدمات المصرفية للشركات  -   يتولى بشكل رئيســي إدارة الـقــروض والتــسهيالت االئتمـانية األخــرى والودائــع والحسابات الجارية 
للعمالء من الشركات والمؤسسات التجارية؛

-   يتولــى بشــكل رئيســي تقديــم خدمــات األســواق الماليــة والتــداول والخزينــة، باإلضافــة إلــى إدارة عمليــات  خدمات أخرى  
التمويــل الخاصــة بالمجموعــة وشــركة الصــدارة لالســتثمار والتــي تتضمــن أعمــال الشــركات الصغيــرة 

الرئيســي. المركــز  وأعمــال  والمتوســطة 

يتــم تنفيــذ المعامــالت بيــن القطاعــات وفقــًا لمعــدالت الســوق المقــدرة ضمــن ســياق األعمــال االعتياديــة. يتــم تحميــل/ إضافــة الفائــدة علــى 
قطاعــات األعمــال اعتمــادًا علــى نســبة إجماليــة تعــادل تقريبــًا التكلفــة الهامشــية لألمــوال.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

معلومات حول قطاعات األعمال )تابع(   24

معلومات رئيسية حول قطاعات األعمال )تابع(

فيما يلي معلومات حول قطاعات األعمال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013:  

خدمات مصرفية
لألفراد

ألف درهم

خدمات مصرفية 
للشركات

ألف درهم

خدمات مصرفية
 أخـــرى

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

345.303632.3١4233.850١.2١١.467إيرادات الفائدة واإليرادات األخرى

)474.628()١3١.842()203.036()١39.750(مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى

)١68.464()5.062()67.249()96.١53(الخسائر من انخفاض قيمة القروض والسلفيات

)١5.896()١.١54()١0.457()4.285(االستهالك

١05.١١535١.57295.792552.479أرباح السنة

المصروفات الرأسمالية

22.0١945.6١١8.38976.0١9الممتلكات والمعدات

في 31 ديسمبر 2013

4.9١4.١26١١.05١.5875.584.0432١.549.756موجودات القطاع

5.549.2579.079.3304.439.638١9.068.225مطلوبات القطاع

فيما يلي معلومات حول قطاعات األعمال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012:  

خدمات مصرفية
لألفراد

ألف درهم

خدمات مصرفية 
للشركات

ألف درهم

خدمات مصرفية
 أخرى

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

252.240503.411163.019918.670إيرادات الفائدة واإليرادات األخرى

)374.829()97.351()168.048()109.430(مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى

)121.605(-)48.917()72.688(الخسائر من انخفاض قيمة القروض والسلفيات

)12.418()357()8.791()3.270(االستهالك

66.852277.65565.311409.818أرباح السنة

المصروفات الرأسمالية

16.77048.62818.45583.853الممتلكات والمعدات

في 31 ديسمبر 2012

3.204.6818.465.0183.946.16815.615.867موجودات القطاع

3.061.5887.609.8052.696.59913.367.992مطلوبات القطاع
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

معلومات حول قطاعات األعمال )تابع(   24

معلومات ثانوية حول قطاعات األعمال 

تعمــل المجموعــة فــي منطقــة جغرافيــة واحــدة فقــط وهــي منطقــة الشــرق األوســط. وبالتالــي، لــم يتــم تقديــم أي تحليــل جغرافــي 
ــودات. ــي الموج ــاح وصاف ــي األرب ــغيلية وصاف ــرادات التش ــي لإلي إضاف

القيمة العادلة لألدوات المالية   25

تحديد القيمة العادلة والنظام المتدرج للقيمة العادلة 

تقــوم المجموعــة باســتخدام النظــام المتــدرج أدنــاه لتحديــد القيمــه العادلــة الخاصــة بــاألدوات الماليــة واإلفصــاح عنهــا مــن خــالل أســاليب 
التقييــم التاليــة:

األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو لمطلوبات مماثلة؛ المستوى 1:  

المستوى 2:   أســاليب أخــرى والتــي تكــون فيهــا كافــة المدخــالت التــي لهــا تأثيــر هــام علــى القيمــة العادلــة المســجلة، ملحوظــة ســواء 
ــرة؛ و ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش بص

المستوى 3:   أساليب تستخدم المدخالت التي لها تأثير هام على قيمة العادلة المسجلة التي ال ترتكز على بيانات سوقية ملحوظة. 

يوضح الجدول التالي تحلياًل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقًا لمستوى النظام المتدرج للقيمة العادلة:

المستوى ١
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

3١ ديسمبر 20١3

الموجودات المالية

األدوات المالية المشتقة

3.927-3.927-عقود مقايضة أسعار الفائدة

32-32-عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

79.4١9-               79.4١9-               عقود خيارات العمالت األجنبية

               -83.378               -83.378

استثمارات مالية متاحة للبيع

استثمارات مدرجة 

١.083.065--١.083.065سندات دين حكومية

520.797--520.797سندات دين أخرى

١١.479--١١.479حقوق الملكية

استثمارات غير مدرجة

7676-               -               حقوق الملكية

١.6١5.34١               -76١.6١5.4١7

73.802-               73.802-               عقارات استثمارية

١.6١5.34١١57.١8076١.772.597
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

القيمة العادلة لألدوات المالية  )تابع(  25

تحديد القيمة العادلة والنظام المتدرج للقيمة العادلة )تابع(

المستوى ١
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

3١ ديسمبر 20١3

مطلوبات مالية

األدوات المالية المشتقة

2.583-2.583-عقود مقايضة أسعار الفائدة

١8-١8-عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

79.4١9-               79.4١9-               عقود خيارات العمالت األجنبية

               -82.020               -82.020

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

31 ديسمبر 2012

الموجودات المالية

األدوات المالية المشتقة

1.228-1.228-عقود مقايضة أسعار الفائدة

140-140-عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

35.080-               35.080-               عقود خيارات العمالت األجنبية

               -36.448               -36.448

استثمارات مالية متاحة للبيع

استثمارات مدرجة 

461.032--461.032سندات دين حكومية

865.098--865.098سندات دين أخرى

10.274--10.274حقوق الملكية

استثمارات غير مدرجة

7676-               -               حقوق الملكية

1.336.404               -761.336.480

12.900-               12.900-               عقارات استثمارية

1.336.40449.348761.385.828
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

القيمة العادلة لألدوات المالية  )تابع(  25

تحديد القيمة العادلة والنظام المتدرج للقيمة العادلة )تابع(

المستوى ١
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

31 ديسمبر 2012

مطلوبات مالية

األدوات المالية المشتقة

2.993-2.993-عقود مقايضة أسعار الفائدة

6-6-عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

35.080-               35.080-               عقود خيارات العمالت األجنبية

               -38.079               -38.079

األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة 

فيمــا يلــي وصــف للطريقــة التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد القيمــة العادلــة الخاصــة بــاألدوات الماليــة التــي يتــم تســجيلها بالقيمــة العادلــة 
ــد  ــوق عن ــي الس ــترك ف ــا المش ــوف يضعه ــي س ــات الت ــة لالفتراض ــر المجموع ــم تقدي ــاليب التقيي ــن أس ــم. تتضم ــاليب التقيي ــتخدام أس باس

ــم األدوات. تقيي

األدوات المشتقة

تتمثــل المنتجــات المشــتقة التــي تــم تقيمهــا باســتخدام أســاليب التقييــم التــي تعتمــد علــى مدخــالت ســوقية ملحوظــة بصــورة رئيســية 
ــر  ــم األكث ــاليب التقيي ــن أس ــة. تتضم ــة اآلجل ــالت األجنبي ــرف العم ــود ص ــالت وعق ــارات العم ــود خي ــدة وعق ــعار الفائ ــة أس ــود مقايض ــي عق ف
تطبيقــًا نمــاذج التســعير اآلجلــة ونمــاذج المقايضــة باســتخدام حســابات القيمــة الحاليــة. توضــح النمــاذج مدخــالت مختلفــة بمــا فــي ذلــك 
الجــدارة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة وســعر صــرف العمــالت األجنبيــة الفــوري وأســعار الصــرف اآلجلــة والفوريــة ومنحنيــات أســعار الفائــدة.

االستثمارات المالية – المتاحة للبيع

تتألــف الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع والتــي يتــم تقيمهــا باســتخدام أســاليب التقييــم أو نمــاذج التســعير بصــورة رئيســية مــن ســندات 
ــوقية  ــات س ــان معطي ــض األحي ــي بع ــن ف ــاذج تتضم ــتخدام نم ــودات باس ــذه الموج ــم ه ــم تقيي ــة. يت ــر المدرج ــة غي ــوق الملكي ــن وحق الدي
ملحوظــة فقــط وفــي بعــض األحيــان تســتخدم المعطيــات الملحوظــة والمعطيــات غيــر الملحوظــة. تتضمــن المدخــالت غيــر الملحوظــة 
الخاصــة بالنمــاذج افتراضــات تتعلــق بــاألداء المالــي المســتقبلي للشــركة المســتثمر بهــا وبيــان المخاطــر الخــاص بهــا واالفتراضــات االقتصاديــة 

التــي تتعلــق بالقطــاع والمنطقــة الجغرافيــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة المســتثمر بهــا.

الحركات في المستوى 3، لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:

لم يكن هناك أي حركات فيما بين المستويات الخاصة باألدوات المالية خالل السنة )2012: ال شئ(.

األرباح أو الخسائر لألدوات المالية في المستوى 3 والمدرجة في األرباح أو الخسائر للسنة:

لم يتم إدراج أي أرباح أو خسائر لألدوات المالية في المستوى 3، ضمن األرباح أو الخسائر للسنة )2012: ال شئ(.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

القيمة العادلة لألدوات المالية  )تابع(  25

التأثيرعلى القيمة العادلة لألدوات المالية في المستوى 3 والمقاسة بالقيمة العادلة للتغيرات في االفتراضات الرئيسية:

يعتبــر التأثيــر علــى القيمــة العادلــة لــألدوات فــي المســتوى 3، باســتخدام االفتراضــات البديلــة المحتملــة المعقولــة حســب فئــة األداة الماليــة، 
محــدود للغايــة.

قامت المجموعة بتعديل مدخالت النماذج غير الملحوظة من أجل تحديد االفتراضات البديلة المحتملة المعقولة على النحو التالي:

ــة  ــة باحتمالي ــات الخاص ــل االفتراض ــة بتعدي ــت المجموع ــول(، قام ــة بأص ــة المضمون ــالف األوراق المالي ــن )بخ ــندات الدي ــق بس ــا يتعل •  فيم
ــع  ــق م ــي تتواف ــبة الت ــي النس ــدل 10٪ وه ــات بمع ــص االفتراض ــادة ونق ــالل زي ــن خ ــر م ــن التعث ــة ع ــائر الناتج ــداد و الخس ــن الس ــر ع التعث

معــدالت مخاطــر االئتمــان الداخلــة الخاصــة بالمجمــوع فيمــا يتعلــق باألطــراف المقابلــة.

•  فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة، لــم يكــن لــدى المجموعــة تعــرض جوهــري فيمــا يتعلــق بســنة 2013 وســنة 2012، وبالتالــي لــم يتــم إجــراء 
ــية. ــل حساس تحلي

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة

فيمــا يلــي وصــف للطــرق واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة غيــر المســجلة بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات 
الماليــة:

الموجودات التي تقارب قيمها العادلة قيمها الدفترية

ــا  ــرض أن قيمه ــن المفت ــهر( م ــة أش ــن ثالث ــل م ــل )أق ــرة األج ــتحقاق قصي ــرات االس ــة ذات فت ــات المالي ــودات والمطلوب ــق بالموج ــا يتعل فيم
ــخ  ــا تواري ــون له ــم يك ــي ل ــر الت ــابات التوفي ــب وحس ــت الطل ــع تح ــى الودائ ــراض عل ــذا االفت ــق ه ــم تطبي ــة. ت ــا العادل ــارب قيمه ــة تق الدفتري

ــددة. ــتحقاق مح اس

األدوات المالية ذات أسعار الفائدة الثابتة

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة بالتكلفــة المطفــأ مــن خــالل مقارنــة معــدالت الفائــدة لــدى الســوق 
عندمــا يتــم االعتــراف بهــا ألول مــرة مــع أســعار الســوق الحاليــة الخاصــة بــأدوات ماليــة مشــابهة. ترتكــز القيمــة العادلــة المقــدرة الخاصــة 
ــا  ــوق فيم ــدى الس ــائدة ل ــدة الس ــعار الفائ ــتخدام أس ــة باس ــة المخصوم ــات النقدي ــى التدفق ــة عل ــدة ثابت ــعار فائ ــع ألس ــي تخض ــع الت بالودائ
يتعلــق بســندات الديــن التــي لهــا نفــس الســمات االئتمانيــة وتواريــخ االســتحقاق. فيمــا يتعلــق بــاألدوات الماليــة ذات أســعار الفائــدة المتغيــرة 

يتــم إجــراء تعديــل لكــي يعكــس التغيــر فــي الفــروق االئتمانيــة عندمــا يتــم االعتــراف بــاألداة ألول مــرة.

كفاية رأس المال  26

ــاص  ــال الخ ــة رأس الم ــة كفاي ــم مراقب ــال. تت ــي األعم ــة ف ــر الكامن ــة المخاط ــاءة لتغطي ــال بكف ــدة رأس الم ــإدارة قاع ــة ب ــوم المجموع تق
ــم  ــي يت ــة والت ــة المصرفي ــازل للرقاب ــة ب ــل لجن ــن قب ــة م ــب الموضوع ــد والنس ــرى، القواع ــات  أخ ــن قياس ــن ضم ــتخدام ، م ــة باس بالمجموع

ــوك. ــى البن ــراف عل ــوم باإلش ــا يق ــزي عندم ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــل مص ــن قب ــا م تطبيقه



109

البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تابع(
في 31 ديسمبر 2013 

كفاية رأس المال )تابع(  26

 إدارة رأس المال

يتمثــل الهــدف األساســي مــن إدارة رأس المــال الخــاص بالمجموعــة فــي ضمــان أن المجموعــة تلتزم بكافــة المتطلبــات الرأســمالية المفروضة 
عليهــا مــن جهــات خارجيــة وأن المجموعــة تحتفــظ بمعــدالت ائتمانيــة قويــة ومعــدالت رأســمالية قويــة مــن أجــل دعــم األعمــال وتحقيــق 

أكبــر قــدر مــن األربــاح للمســاهمين.

تقــوم المجموعــة بــإدارة قاعــدة رأس المــال الخــاص بهــا كمــا تقــوم بإجــراء تعديــالت عليهــا فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة 
وســمات المخاطــر الخاصــة بأنشــطتها. مــن أجــل تعديــل أو االحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية، قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل القيمــة الخاصــة 
ــة  ــوم المجموع ــد تق ــاهمين أو ق ــى المس ــال إل ــادة رأس الم ــة بإع ــوم المجموع ــد تق ــاهمين، أو ق ــة بالمس ــاح الخاص ــات األرب ــات توزيع بدفع

ــة بالســنوات الســابقة.  بإصــدار ســندات رأســمالية. لــم يكــن هنــاك أي تغيــرات فــي األهــداف والسياســات واإلجــراءات مقارن

فيمــا يلــي حســابات نســبة مخاطــر الموجــودات وفقــًا لتوجيهــات كفايــة رأس المــال الخاصــة باتفاقيــة بــازل 2 الموضوعــة للقطــاع المصرفــي  
علــى مســتوى العالــم: 

التعرضات المرجحة بالمخاطر

الــــرصيــد
ما يعادل الموجودات 

المرجحة بالمخاطر

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

النقد والمطالبات المضمونة باألوراق المالية الخاصة بالحكومات المركزية 
--83.١١364.099والبنوك المركزية الخاصة بدول منطقة التعاون االقتصادي والتنمية

المطالبات من البنوك وشركات القطاع العام التي تم تأسيسها في 
دول منطقة التعاون االقتصادي والتنمية والمطالبات قصيرة األجل 

١.369.2351.574.365273.847314.873من البنوك غير المؤسسة في دول منطقة التعاون االقتصادي والتنمية

3.068.8١32.213.5623.068.8١32.213.562المطالبات المضمونة برهن على عقار سكني

المطالبات من شركات القطاع العام والحكومات 

المركزية والبنوك المركزية والمطالبات طويلة األجل

 من البنوك غير المؤسسة في دول منطقة التعاون االقتصادي 
والتنمية وكافة الموجودات األخرى بما 

في ذلك المطالبات من شركات القطاع الخاص

--4.348.6523.759.577المطالبات بنسبة ٪0

----المطالبات بنسبة ٪20

849.409156.424424.70578.212المطالبات بنسبة ٪50

١2.004.9897.947.944١2.004.9897.344.666المطالبات بنسبة ٪100

-              -              )100.104()١74.455(مخصص عام – مصنف ضمن الشق 2

2١.549.75615.615.867
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التعرضات المرجحة بالمخاطر )تابع(

الــــــرصيد
ما يعادل الموجودات 

المرجحة بالمخاطر

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

بنود خارج بيان المركز المالي

5.94١.3265.583.636١.875.6942.358.823البنود الطارئة واالرتباطات االئتمانية )إيضاح 22(

9.8١١.0665.305.6449.6084.551األدوات المشتقة )إيضاح 21(

١7.657.65612.314.687الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان والبنود خارج بيان المركز المالي

١7.657.65612.314.687إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر

18.9٪١5.0%معدل كفاية رأس المال

يتألــف رأس المالــي النظامــي بصــورة رئيســية مــن الشــق 1 مــن رأس المــال والــذي يتألــف مــن رأس المــال وعــالوة إصــدار أســهم واألربــاح 
المحتجــزة بمــا فــي ذلــك أربــاح الســنة الحاليــة وتحويــل العمــالت األجنبيــة ناقصــًا توزيعــات األربــاح المســتحقة. تــم إجــراء بعــض التعديــالت 
علــى النتائــج واالحتياطــات التــي ترتكــز علــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة وفقــًا لتوجيهــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي. 
يتمثــل العنصــر اآلخــر الخــاص بــرأس المالــي النظامــي فــي الشــق 2 مــن رأس المــال والــذي يتضمــن المخصصــات العامــة والتغيــرات المتراكمــة 

فــي القيــم العادلــة.

التزمت المجموعة بكافة المتطلبات الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بكفاية رأس المال.

أرقام المقارنة  27

تمــت إعــادة تصنيــف وإعــادة بيــان بعــض أرقــام المقارنــة حيثمــا اقتضــت الضــرورة لكــي تتوافــق مــع العــرض والسياســات المحاســبية المتبعــة 
فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. تمــت إعــادة تصنيــف الرصيــد الخــاص بالقبــوالت القائمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 والبالــغ 964.395.000 
درهــم )31 ديســمبر 2012: 603.278.000 درهــم( مــن المبالــغ الطارئــة خــارج بيــان المركــز المالــي إلــى الموجــودات والمطلوبــات األخــرى داخــل بيــان 

المركــز المالــي.



اإلفصاحات الخاصة 
باتفاقية بازل 2 – القاعدة 3
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تــم إعــداد هــذه اإلفصاحــات وفقــًا للتعميــم رقــم 2009/27 الصــادر بتاريــخ 17 نوفمبــر 2009 مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
المركــزي، وهــي تتوافــق مــع أحــكام اتفاقيــة بــازل 2 بشــأن حســابات كفايــة رأس المــال كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 التــي تــم إعدادهــا وفقــًا 
ألحــكام التعميــم. يمكــن الرجــوع إلــى البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013 للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل 

التــي ُتعتبــر ذات صلــة بهــذا الشــأن فقــط.

ترتبط هذه اإلفصاحات بعمليات البنك العربي المتحد )»البنك«( وشركاته التابعة )»المجموعة«( كما في 31 ديسمبر 2013.

هيكل رأس المال أ- 

ملخص للشروط واألحكام والسمات األساسيةالفئة
20١3

ألف درهم
2012

ألف درهم

الشق 1 من رأس المال

996.40١996.401أسهم عادية بقيمة 1 درهم للسهم1- رأس المال المدفوع

2- االحتياطيات

أ- االحتياطي القانوني 
)بما في ذلك عالوة األسهم(

وفقًا للمادة 192 من قانون الشركات التجارية 
434.673338.444بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة  1984

352.١١8255.888وفقًا للمادة 82 من القانون االتحادي رقم 10 لسنة 1980ب- االحتياطي الخاص

9.3١١9.311وفقًا لقرار المساهمين حول توصية مجلس اإلدارةج- االحتياطي العام

737.494627.118بعد تحويل صافي األرباح ولكن قبل االعتمادات للسنةد- األرباح المحتجزة

2.529.9972.227.162الشق 1 من رأس المال- إجمالي فرعي

الشق 2 من رأس المال  

المخصصات العامة
وفقًا لشروط األحكام الصادرة عن 

١74.456100.103مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

3.40914.593احتياطي إعادة التقييم لموجودات البنك العقاريةاحتياطي إعادة التقييم

)2.754()5١.875(الخسائر غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيعالتغيرات المتراكمة في القيم العادلة

)14.593()3.409(احتياطي إعادة التقييم لموجودات البنك العقاريةناقصًا: اقتطاعات البنود غير المسموح بها

١22.58١102.857الشق 2 من رأس المال - إجمالي فرعي

-                  -                  الشق 3 من رأس المال

إجمالي رأس المال المصرح به 
2.652.5782.330.019بعد االقتطاعات - قاعدة رأس المال
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كما في 31 ديسمبر 2013 

كفاية رأس المال ب- 

اإلفصاحات النوعية  )١

يتبــع البنــك منهــج قياســي الحتســاب مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق، ومنهــج المؤشــر األساســي لمخاطر التشــغيل، مــن حيــث التوجيهات 
الصــادرة عــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بموجــب التعميــم رقــم 27/ 2009 بتاريــخ 17 نوفمبــر 2009 فيمــا يتعلــق باتفاقيــة بــازل 

2 المتعلقــة بــرأس المــال.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

ــات  ــة قطاع ــن إدارة كاف ــؤول ع ــم مس ــذا القس ــر، إن ه ــر إدارة المخاط ــه مدي ــة يترأس ــر المجموع ــم إلدارة مخاط ــاء قس ــك بإنش ــام البن ق
المخاطــر الثالثــة المتمثلــة فــي مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية. كمــا قــام البنــك أيضــًا بإنشــاء لجنــة تدقيــق تابعــة 
للمجلــس ولجنــة إدارة المخاطــر التابعــة للمجلــس، التــي تقــوم بدورهــا بتصديــق سياســات البنــك فيمــا يتعلــق بكافــة أعمــال التدقيــق وإدارة 
المخاطــر، كمــا تقــوم أيضــًا باإلشــراف علــى قســمي التدقيــق وإدارة المخاطــر لــدى البنــك. تعمــل هــذه الخطــوات علــى ضمــان وضــع إطــار 

عــام محكــم إلدارة المخاطــر مــن شــأنه تحديــد كافــة المخاطــر ذات الصلــة بصــورة متناســقة.

مخاطر االئتمان  -

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي مخاطــر تعــرض البنــك لخســائر ماليــة فــي حــال عجــز أحــد العمــالء أو طــرف مقابــل عــن الوفــاء بالتــزام مــا. تنشــأ 
تلــك المخاطــر مــن اإلقــراض والتمويــل التجــاري والخزينــة وأنشــطة أخــرى يقــوم بهــا البنــك. تتــم مراقبــة مخاطــر االئتمــان بصــورة متداولــة 
وفقــًا للسياســات االئتمانيــة التــي ُتحــدد بوضــوح صالحيــات وسياســات وإجــراءات اإلقــراض. تنطــوي إدارة مخاطــر االئتمــان أيضــًا علــى مراقبــة 

تركــزات المخاطــر حســب قطــاع العمــل والموقــع الجغرافــي.

قــام البنــك بوضــع إجــراءات لمراجعــة جــودة االئتمــان بغــرض تحديــد التغيــرات الممكنــة فــي جــدارة األطــراف المقابلة بشــكل مبكــر، وتتضمن 
مراجعــات الضمانــات بصــورة منتظمــة. يتــم وضــع حــدود لألطــراف المقابلــة باســتخدام نظــام تصنيــف مخاطــر االئتمــان الــذي يحــدد لــكل 
طــرف مقابــل معــدل للمخاطــر. تخضــع معــدالت المخاطــر لمراجعــة منتظمــة. إن إجــراءات مراجعــة جــودة االئتمــان تســمح للبنــك بإجــراء 

تقييــم للخســائر المحتملــة كنتيجــة للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا والقيــام بإجــراء تصحيحــي.

مخاطر السوق  -

تتألف مخاطر السوق لدى البنك بصورة رئيسية من مخاطر أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتماليــة أن تؤثــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى األربــاح المســتقبلية أو علــى القيمــة العادلــة لــألدوات 
الماليــة. يتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم التوافــق أو الفجــوات بيــن قيــم الموجــودات والمطلوبــات وبيــن األدوات خــارج 
بيــان المركــز المالــي والتــي تســتحق أو تتــم إعــادة تســعيرها خــالل فتــرة محــددة. يقــوم قســم الخزينــة لــدى البنــك بــإدارة هــذه المخاطــر مــن 

خــالل مراقبــة هــذه الفجــوات بصــورة منتظمــة.

إن التقلبــات فــي أســعار صــرف مختلــف العمــالت األجنبيــة هــي أحــد المصــادر التــي تنشــأ عنهــا مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة. قــام مجلس 
اإلدارة بوضــح حــدود علــى المراكــز المفتوحــة لصــرف العمــالت األجنبيــة، وذلــك بغــرض إدارة مثــل هــذه المخاطــر. تتــم مراقبــة مراكــز صــرف 
العمــالت األجنبيــة هــذه بصــورة يوميــة ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات التحــوط مــن قبــل قســم الخزينــة لضمــان االحتفــاظ بالمراكــز ضمــن 

الحــدود الموضوعــة.
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اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

كفاية رأس المال )تابع( ب- 

اإلفصاحات النوعية )تابع(  )١

ــى  ــاظ عل ــالل الحف ــن خ ــر م ــذه المخاط ــب ه ــم تجن ــك. يت ــدى البن ــة ل ــهم الملكي ــعار أس ــي أس ــات ف ــة التقلب ــهم نتيج ــر األس ــأ مخاط تنش
ــة. ــورة منتظم ــعار بص ــذه األس ــة ه ــى مراقب ــة إل ــتوى، باإلضاف ــى مس ــن أدن ــات ضم التعرض

باإلضافــة إلــى ســبل الحمايــة الــواردة أعــاله، تتــم أيضــًا مراجعــة مخاطــر الســوق بصــورة منتظمــة مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات 
لــدى البنــك، ويتــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة عندمــا تقتضــي الضــرورة.

المخاطر التشغيلية  -

ــة.  ــداث الخارجي ــال أو األح ــري أو االحتي ــأ البش ــبب الخط ــة أو بس ــل األنظم ــن تعط ــة ع ــارة الناتج ــر الخس ــغيلية بمخاط ــر التش ــل المخاط تتمث
ــة أو  ــار قانوني ــك آث ــون لذل ــمعة ويك ــررًا للس ــغيلية ض ــر التش ــى المخاط ــب عل ــن أن يترت ــا، يمك ــن أداء عمله ــة ع ــة الرقابي ــز األنظم ــا تعج عندم

ــة.  ــارة المالي ــى الخس ــؤدي إل ــريعية أو ت تش

ال يتوقــع البنــك أن يتجنــب كافــة المخاطــر التشــغيلية، ولكــن مــن خــالل إطــار رقابــي ومــن خــالل متابعــة ومواجهــة المخاطــر المحتملــة، 
يســتطيع البنــك أن يديــر هــذه المخاطــر. تشــتمل األنظمــة الرقابيــة علــى الفصــل بيــن المهــام بصــورة فعالــة ووضــع إجــراءات للدخــول علــى 

األنظمــة والتفويــض والتســوية وتدريــب العامليــن وعمليــات التقييــم )يتضمــن ذلــك اســتخدام التدقيــق الداخلــي(.

اإلفصاحات الكمية ب( 

وفقــًا ألحــكام التعميــم رقــم 27/ 2009 الصــادر بتاريــخ 17 نوفمبــر 2009 مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، تــم تحديــد الحــد 
األدنــى لمتطلبــات رأس المــال بنســبة 12٪ مــن الموجــودات المرجحــة للمخاطــر. فيمــا يلــي حســابات معــدل كفايــة رأس المــال لــدى المجموعة:

الفئة
20١3

ألف درهم
2012

ألف درهم

الموجودات المرجحة للمخاطر

1١5.629.١١711.375.263.مخاطر االئتمان – المنهج القياسي

23.4١77.883.مخاطر السوق – المنهج القياسي

3١.003.933769.700.المخاطر التشغيلية – منهج المؤشر األساسي

١6.636.46712.152.846إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر

2.652.5782.330.019قاعدة رأس المال

معدل رأس المال )٪(

19.2٪١5.9%1.اإلجمالي للمجموعة

18.3٪١5.2%2.معدل الشق 1 فقط للمجموعة
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اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي ج - 

تفاصيل حول التعرضات للمخاطر والحد من المخاطر والموجودات المرجحة للمخاطر كما في 3١ ديسمبر 20١3  -١

الفئة

 التعرضات 
داخل بيان 

المركز 
المالي

المخصص 
المحدد 

والفائدة 
المعلقة

التعرضات 
خارج بيان 

المركز 
المالي

التعرض 
قبل الحد 

من مخاطر 
االئتمان

الحد من 
مخاطر 
االئتمان

التعرض 
بعد الحد 

من مخاطر 
االئتمان

الموجودات 
المرجحة 
للمخاطر

)اإلجمالي 
القائم(

)صافي بعد 
عوامل تحويل 

االئتمان(

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

-١.830.334-١.830.334--١.830.334المطالبات الخاصة بالجهات السيادية

المطالبات الخاصة بالهيئات 
العامة الحكومية

793.2١627.038-793.2١6--793.2١6غير المركزية

المطالبات الخاصة ببنوك التنمية 
-------متعددة األطراف

2.527.455699.١73-2١4.2352.527.455-2.3١3.220المطالبات الخاصة بالبنوك

المطالبات الخاصة بشركات األوراق 
-------المالية

١١.١23.4879.292.428-١.978.9١5١١.١23.487-9.١44.572المطالبات الخاصة بالشركات

المطالبات المدرجة في 
2.659.3١42.04١.034-2.659.3١4--2.659.3١4محفظة األفراد النظامية

١.999.023738.234-١.999.023--١.999.023المطالبات المضمونة بعقار سكني

١.257.979١.257.979-١.257.979--١.257.979المطالبات المضمونة بعقار تجاري

١32.536١45.703-١32.536-)١١3.480(246.0١6قروض متأخرة السداد

-------الفئات ذات المخاطر العالية

١.5١0.642١.427.528-١.5١0.642--١.5١0.642الموجودات األخرى

المطالبات الخاصة بموجودات
------- على شكل أوراق مالية

األدوات المشتقة االئتمانية 
-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  )حماية مبيعات البنوك(

23.833.986١5.629.١١7-                  2.١93.١5023.833.986)١١3.480(2١.754.3١6اإلجمالي
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اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع( ج - 

تفاصيل حول التعرضات للمخاطر والحد من المخاطر والموجودات المرجحة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2012 )تابع(  -1

الفئة

 التعرضات 
داخل بيان 

المركز 
المالي

المخصص 
المحدد 

والفائدة 
المعلقة

التعرضات 
خارج بيان 

المركز 
المالي

التعرض قبل 
الحد من 

مخاطر 
االئتمان

الحد من 
مخاطر 
االئتمان

التعرض بعد 
الحد من 

مخاطر
 االئتمان

الموجودات 
المرجحة 
للمخاطر

)اإلجمالي 
القائم(

)صافي بعد 
عوامل تحويل 

االئتمان(

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

-2.202.664-2.202.664--2.202.664المطالبات الخاصة بالجهات السيادية

المطالبات الخاصة بالهيئات العامة 
الحكومية 

883.897106.005-883.897--883.897غير المركزية

المطالبات الخاصة ببنوك التنمية 
-------متعددة األطراف

1.743.840457.242-70.8491.743.840-1.672.991المطالبات الخاصة بالبنوك

 المطالبات الخاصة بشركات 
-------األوراق المالية

8.461.2277.704.738-2.561.0678.461.227-5.900.160المطالبات الخاصة بالشركات

المطالبات المدرجة في محفظة 
1.758.6101.361.192-1.758.610--1.758.610األفراد النظامية

1.383.342509.775-1.383.342--1.383.342المطالبات المضمونة بعقار سكني

792.363792.363-792.363--792.363المطالبات المضمونة بعقار تجاري

101.582103.543-101.582-)78.083(179.665قروض متأخرة السداد

-------الفئات ذات المخاطر العالية

417.084340.405-417.084--417.084الموجودات األخرى

المطالبات الخاصة بموجودات على 
-------شكل أوراق مالية

األدوات المشتقة االئتمانية 
-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  )حماية مبيعات البنوك(

17.744.60911.375.263-                  2.631.91617.744.609)78.083(15.190.776اإلجمالي
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اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع( ج - 

إجمالي التعرض وفقًا للمنهج القياسي القائم على التصنيفات الخارجية  -2

اإلفصاحات النوعية أ( 

ألغــراض احتســاب الموجــودات المرجحــة للمخاطــر، يتــم فقــط أخــذ التصنيفــات التــي تحددهــا مؤسســات تصنيــف االئتمــان الخارجيــة كمــا 
هــي معتمــدة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.

اإلفصاحات الكمية ب( 

إجمالي التعرض قبل الحد من مخاطر االئتمان

                                        2012                                                                             20١3                                       الفئة

اإلجماليغير مصنفةمصنفةاإلجماليغير مصنفةمصنفة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2.202.664-١.4١0.038420.296١.830.3342.202.664المطالبات الخاصة بالجهات السيادية

المطالبات الخاصة بالهيئات العامة الحكومية 

883.897-١35.١90658.026793.2١6883.897غير المركزية

المطالبات الخاصة ببنوك 
------التنمية متعددة األطراف

2.23١.40١8١.8١92.3١3.2201.562.279181.5611.743.840المطالبات الخاصة بالبنوك

------المطالبات الخاصة بشركات األوراق المالية

623.40١8.52١.١7١9.١44.57265.3188.395.9098.461.227المطالبات الخاصة بالشركات

المطالبات المدرجة في محفظة 
1.758.6101.758.610-2.659.3١42.659.3١4-األفراد النظامية

1.383.3421.383.342-١.999.023١.999.023-المطالبات المضمونة بعقار سكني

792.363792.363-١.257.979١.257.979-المطالبات المضمونة بعقار تجاري

101.582101.582-246.0١6246.0١6-قروض متأخرة السداد

------الفئات ذات المخاطر العالية

417.084417.084-١١.١32١.499.5١0١.5١0.642الموجودات األخرى

المطالبات الخاصة بموجودات على 
------شكل أوراق مالية

األدوات المشتقة االئتمانية 
-                -                -                -                 -                -                 )حماية مبيعات البنوك(

4.4١١.١62١7.343.١542١.754.3١64.714.15813.030.45117.744.609اإلجمالي
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مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع( ج - 

التعرض للمخاطر حسب نوع العملة  -3

تتــم معظــم معامــالت بالعملــة المحليــة وبالتالــي، فــإن مخاطــر التعــرض لمخاطــر العملــة األجنبيــة محــدودة للغايــة. لمزيــد مــن التفاصيــل، 
يرجــى مراجعــة اإليضــاح 23 »إدارة المخاطــر – مخاطــر العمــالت« مــن اإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013.

التعرض للمخاطر حسب المنطقة الجغرافية  -4

ــة اإلمــارات  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقــط، وبالتالــي فــإن تعرضــه للمخاطــر يرتكــز بصــورة رئيســية فــي دول لــدى البنــك فــروع فــي دول
العربيــة المتحــدة فقــط. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة اإليضــاح 23 »إدارة المخاطــر – مخاطــر االئتمــان« مــن اإليضاحــات حــول البيانــات 

الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013.

التعرض للمخاطر حسب قطاع العمل  -5 

ــي 31  ــا ف ــة كم ــات المالي ــول البيان ــات ح ــن اإليضاح ــان« م ــر االئتم ــر – مخاط ــاح 23 »إدارة المخاط ــة اإليض ــى مراجع ــل، يرج ــن التفاصي ــد م لمزي
ديســمبر 2013.

التعرض للمخاطر حسب تواريخ االستحقاق المتبقية  -6

ــي 31  ــا ف ــة كم ــات المالي ــول البيان ــات ح ــن اإليضاح ــيولة« م ــر الس ــر – مخاط ــاح 23 »إدارة المخاط ــة اإليض ــى مراجع ــل، يرج ــن التفاصي ــد م لمزي
ــمبر 2013. ديس

القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها والتي تعرضت النخفاض في القيمة  -7

اإلفصاحات النوعية أ( 

تعريف القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها والتي تعرضت النخفاض في القيمة

إن الحسابات التي تجاوزت موعد استحقاقها هي الحسابات التي لم يتم الوفاء بااللتزامات الخاصة بها عند استحقاقها.

يعتبــر األصــل المالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة قــد تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفاض 
القيمــة نتيجــة وقــوع حــدث أو أكثــر بعــد االعتــراف المبدئــي بهــذا األصــل، وبنــاًء علــى التقديــرات الموثوقــة التــي لهــا تأثيــر علــى التدفقــات 

النقديــة المســتقبلية الخاصــة باألصــل المالــي أو مجموعــة الموجــودات الماليــة.

قــد تتضمــن األدلــة علــى انخفــاض القيمــة: )أ( المؤشــرات علــى أن المقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة كبيــرة، 
)ب( احتماليــة تعــرض المقتــرض أو مجموعــة مــن المقترضيــن لإلفــالس أو قيامهــم بأيــة إجــراءات إعــادة هيكلــة ماليــة، )ج( العجــز عــن ســداد 
أو التأخــر فــي ســداد الفائــدة أو المبالــغ األصليــة، )د( تســيير أمــور الحســابات بمــا ال يتوافــق مــع إرشــادات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــتقبلية  ــة المس ــات النقدي ــي التدفق ــه ف ــن قياس ــاض يمك ــاك انخف ــى أن هن ــير إل ــة تش ــات ملحوظ ــاك بيان ــون هن ــا تك ــزي، )هـــ( عندم المرك

المقــدرة، )و( عندمــا تكــون الهيئــة متأخــرة فــي ســداد أيــة ديــون أو تواجــه ظــروف اقتصاديــة ينتــج عنهــا العجــز عــن الســداد.

البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 
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مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع( ج - 

اإلفصاحات النوعية )تابع( أ( 

وصف المناهج المتبعة لرصد المخصصات الخاصة والعامة:

المخصصات الخاصة

يتم رصد المخصص الخاص للقروض والسلفيات على النحو التالي:

�يتــم رصــد المخصصــات الخاصــة بحســابات الشــركات بمــا يتوافــق مــع مــا ذكــر أعــاله، وبصورة محــددة مــع المعيار المحاســبي  �•
الدولــي رقــم 39.

يتم رصد المخصصات الخاصة بحسابات األفراد على النحو التالي:  •

٪25 الحسابات دون قياسية    -

٪50 الحسابات المشكوك في تحصيلها   -

٪100 حسابات الخسائر     -

المخصصات العامة

ــن  ــات، يتعي ــذه التوجيه ــًا له ــزي. وفق ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــات مص ــًا لتوجيه ــة وفق ــات العام ــد المخصص ــم رص يت
زيــادة هــذه المخصصــات بشــكل تدريجــي حتــى عــام 2014 حتــى تصــل إلــى المســتوى 1.5٪ مــن الموجــودات المرجحــة للمخاطــر فيمــا 
يتعلــق بالقــروض والســلفيات واالرتباطــات خــارج بيــان المركــز المالــي )باســتثناء تلــك التــي تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة(، فيتــم 

ــازل 2. قياســها وفقــًا للمنهــج القياســي التفاقيــة ب

 

      

البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع( ج - 

اإلفصاحات الكمية  ب( 

القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب قطاع العمل كما في 31 ديسمبر 2013:  -

الفئة

--------- تجاوزت موعد استحقاقها  ---------
ولم تتعرض النخفاض في القيمة

قروض 
تعرضت 

النخفاض 
في القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

تجاوزت موعد 

استحقاقها 

منذ

 0 – 30 يومًا

تجاوزت موعد 

استحقاقها 

منذ 

 3١ – 60يومًا

تجاوزت موعد 

استحقاقها 

منذ

6١ – 90 يومًا

تجاوزت موعد 

استحقاقها 

منذ أكثر 

من 9١ يومًا

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

20١١١١---الزراعة والماشية واألسماك

------الصناعات االستخراجية

١6.١١62.١465.3323953.١89١.767الصناعات التحويلية

----89١.000الكهرباء والغاز والمياه

4.8027.930١0١6.9223١.898١0.097اإلنشاء

١١.885١4.894١.008١6.428١١7.52١62.532بيع الجملة / تجارة التجزئة

١0.0329.6١3----المطاعم والفنادق

١63.5263.389-١.5942النقل والتخزين واالتصاالت

--84-3.2402العقارات وخدمات األعمال

------الخدمات االجتماعية والخاصة

-----260قطاع الخدمات المالية

------الحكومة

١57.١5570.23١57.0١22679.83926.07١منزلي/ شخصي

١95.١4١96.20563.36233.89١246.0١6١١3.480اإلجمالي
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع( ج - 

اإلفصاحات الكمية  )تابع( ب( 

القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب قطاع العمل كما في 31 ديسمبر 2012:  -

الفئة

--------- تجاوزت موعد استحقاقها  ---------
ولم تتعرض النخفاض في القيمة

قروض 
تعرضت 

النخفاض 
في القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

تجاوزت موعد 

استحقاقها 

منذ

 0 – 30 يومًا

تجاوزت موعد 

استحقاقها 

منذ 

 31 – 60يومًا

تجاوزت موعد 

استحقاقها 

منذ 

 61 – 90 يومًا

تجاوزت موعد 

استحقاقها 

منذ أكثر 

من 91 يومًا

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

151414---الزراعة والماشية واألسماك

------الصناعات االستخراجية

11.3223.2332823.6772.5612.519الصناعات التحويلية

------الكهرباء والغاز والمياه

4.12911122.0961.314اإلنشاء

10.7441224718384.03736.619بيع الجملة / تجارة التجزئة

9.2974.742----المطاعم والفنادق

343.2523.252--1.638النقل والتخزين واالتصاالت

------العقارات وخدمات األعمال

----1.6813الخدمات االجتماعية والخاصة

------قطاع الخدمات المالية

------الحكومة

74.48729.623-             135.65538.15816.214منزلي/ شخصي

165.16941.51716.5443.921175.74478.083اإلجمالي
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع( ج - 

اإلفصاحات الكمية  )تابع( ب( 

القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب المنطقة الجغرافية كما في 31 ديسمبر 2013:  -

المنطقة الجغرافية

--------- تجاوزت موعد استحقاقها  ---------
ولم تتعرض النخفاض في القيمة

قروض 
تعرضت 

النخفاض 
في القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 0 – 30 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ 
 3١ – 60يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ  
6١ – 90 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر 
من 9١ يومًا

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١95.١4١96.20563.36233.89١246.0١6١١3.480اإلمارات العربية المتحدة

١95.١4١96.20563.36233.89١246.0١6١١3.480اإلجمالي

القروض التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة حسب المنطقة الجغرافية كما في 31 ديسمبر 2012:  -

المنطقة الجغرافية

--------- تجاوزت موعد استحقاقها  ---------
ولم تتعرض النخفاض في القيمة

قروض 
تعرضت 

النخفاض 
في القيمة

المخصص
 والفائدة 
المعلقة

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ
 0 - 30 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ 
 31 - 60يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ  
61 - 90 يومًا

تجاوزت موعد 
استحقاقها 

منذ أكثر 
من 91 يومًا

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

165.16941.51716.5443.921175.74478.083اإلمارات العربية المتحدة

165.16941.51716.5443.921175.74478.083اإلجمالي
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البنك العربي المتحد – شركة مساهمة عامة

اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع( ج - 

اإلفصاحات الكمية  )تابع( ب( 

تسوية التغيرات في مخصص القروض التي تعرضت النخفاض في القيمة  -

ــمبر 2013.  ــي 31 ديس ــا ف ــة كم ــات المالي ــول البيان ــات ح ــن اإليضاح ــلفيات« م ــروض والس ــاح 7 »الق ــة اإليض ــى مراجع ــل يرج ــن التفاصي ــد م لمزي
ــن  ــه ضم ــم بيان ــم( ت ــف دره ــم )أل ــغ 174.456 دره ــام بمبل ــص ع ــى مخص ــاح عل ــي اإليض ــة ف ــة المبين ــات ذات الصل ــغ المخصص ــتمل مبال تش

ــات. ــذه اإلفصاح ــي ه ــال ف ــن رأس الم ــق 2 م الش
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اإلفصاحات النوعية أ( 

قــام البنــك بوضــع إجــراءات مراجعــة جــودة االئتمــان لتحديــد التغيــرات المحتملــة فــي الجــدارة االئتمانيــة لألطــراف المتقابلــة بشــكل مبكــر، 
ــل عــن طريــق اســتخدام نظــام تصنيــف  ــات التــي تتــم بصــورة منتظمــة. تــم وضــع حــدود للطــرف المقاب بمــا فــي ذلــك مراجعــات الضمان
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
إجــراءات مراجعــة جــودة االئتمــان تمكــن البنــك مــن تقييــم الخســائر المحتملــة مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك واتخــاذ اإلجــراءات 

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 األساس ــواع الضمان ــل أن ــم. تتمث ــر التقيي ــات ومعايي الضمان
والمخــزون والذمــم المدينــة التجاريــة. كمــا يحصــل البنــك أيضــًا علــى ضمانــات مــن الشــركات األم مقابــل القــروض المقدمــة إلــى شــركاتها 

التابعــة وشــركات المجموعــة األخــرى.

ــًا  ــك أيض ــوم البن ــا يق ــة. كم ــة ذات الصل ــًا لالتفاقي ــة وفق ــات إضافي ــب ضمان ــا يطل ــات، كم ــوقية للضمان ــة الس ــة القيم ــك بمراقب ــوم البن يق
بمراقبــة القيمــة الســوقية الخاصــة بالضمانــات التــي تــم الحصــول عليهــا خــالل مراجعتــه لمــدى كفايــة مخصــص خســائر انخفــاض القيمــة. 
ــع  ــادة دف ــض أو إع ــد لتخفي ــتخدام العوائ ــم اس ــة. يت ــة منتظم ــتردادها بطريق ــم اس ــي ت ــارات الت ــتبعاد العق ــي اس ــك ف ــة البن ــل سياس تتمث

المطالبــة القائمــة. وبشــكل عــام ال يقــوم البنــك بشــغل العقــارات التــي تــم اســتردادها الســتخدامها فــي األعمــال.
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اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر االئتمان وفقًا للمنهج القياسي )تابع( ج - 
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اإلفصاحات الكمية ب( 

التعرضات
20١3

ألف درهم
2012

ألف درهم

23.833.98617.744.609إجمالي 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

)157.106()١84.946(من             ٪100

5.5١57.034إلى            ٪20

٪50                    ١7١.828139.615

٪100                    7.6037.357

٪150                    -3.100

تعرضات تتم تغطيتها بضمانات باتباع منهج بسيط 

)682.604()١.384.248(من             ٪100

١.384.248682.604إلى            ٪0

23.833.98617.744.609صافي التعرضات بعد الحد من مخاطر االئتمان

١5.629.١١711.375.263الموجودات المرجحة للمخاطر
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اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر السوق وفقًا للمنهج القياسي د- 

رأس المال المطلوب مقابل مخاطر السوق والموجودات المعادلة المرجحة للمخاطرب(  -١

20١3
رأس المال 

المطلوب
ألف درهم

2012

المال  رأس 

ب لمطلو ا
درهم ألف 

252723مخاطر أسعار الفائدة

--مخاطر مركز األسهم

١58223مخاطر صرف العمالت األجنبية

--مخاطر السلع

-                  -         مخاطر عقود الخيارات

4١0946إجمالي متطلبات رأس المال

3.4١77.883الموجودات المرجحة للمخاطر

مخاطر أسعار الفائدة  -2

ــر  ــول مخاط ــل ح ــن التفاصي ــد م ــاله. لمزي ــن أع ــو مبي ــا ه ــة، كم ــجالت التجاري ــي الس ــمية ف ــة االس ــدة بالقيم ــعار فائ ــر أس ــك مخاط ــدى البن ل
أســعار الفائــدة فــي الســجالت المصرفيــة، يرجــى مراجعــة اإليضــاح رقــم 23 »إدارة المخاطــر - مخاطــر الســوق - مخاطــر أســعار الفائــدة« مــن 

اإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013.

مخاطر مركز األسهم  -3

ال يوجــد لــدى البنــك مركــز األســهم فــي الســجالت التجاريــة، وبالتالــي فــإن رأس المــال المطلــوب ال شــئ. إال أنــه يوجــد لــدى البنــك اســتثمارات 
قليلــة فــي الســجالت المصرفيــة ضمــن فئــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة اإليضــاح رقــم 13 »االســتثمارات« 

مــن اإليضاحــات حــول البيانــات الـمالـــية كمــا فــي 31 ديســمبر 2013.
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اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

مخاطر السوق وفقًا للمنهج القياسي د- 

مخاطر صرف العمالت األجنبية  -4

يوضــح المبلــغ المبيــن أعــاله مخاطــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي كِل مــن الســجالت المصرفيــة والتجاريــة. نظــرًا لثبــات ســعر صــرف 
الدرهــم اإلماراتــي أمــام الــدوالر األمريكــي، ســوف يتــم اســتبعاد مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة التــي تتــم بالــدوالر األمريكــي وبعمــالت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي المثبــت ســعر صرفهــا أمــام ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي. لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى مراجعــة اإليضــاح 

رقــم 23 »إدارة المخاطــر – مخاطــر العمــالت« مــن اإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013.

مخاطر عقود الخيارات  -5

ــذه  ــى ه ــوال عل ــل أي أم ــم تحمي ــم يت ــي ل ــًا، وبالتال ــق تمام ــا، متطاب ــم بيعه ــي ت ــراؤها أو الت ــم ش ــي ت ــارات الت ــود الخي ــك لعق ــرض البن إن تع
ــود. العق

أرباح/ )خسائر( إعادة التقييم خالل السنة  -6

يقــوم البنــك باحتســاب التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع )ســندات الديــن وأســهم الملكيــة علــى حــد ســواء( وعقود 
تحــوط التدفقــات النقديــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة. تــم إدراج تفاصيــل هــذه التغيــرات فــي اإليضــاح 19 »التغيــرات المتراكمــة فــي القيــم 

العادلــة« مــن اإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013.

فيما يلي األرباح/ )الخسائر( الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة المضافة إلى/ )المخصومة من( الشق 1 والشق 2 من رأس المال:

20١3
ألف درهم

2012
ألف درهم

--القيمة المضافة إلى  )المخصومة من ( الشق 1 من رأس المال

2.754)5١.875(القيمة المضافة إلى / )المخصومة من ( الشق 2 من رأس المال

2.754)5١.875(اإلجمالي
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اإلفصاحات الخاصة باتفاقية بازل ٢ - القاعدة ٣
كما في 31 ديسمبر 2013 

المخاطر التشغيلية – منهج المؤشر األساسي هـ- 

فيما يلي حساب النفقات الرأسمالية والموجودات المعادلة المرجحة للمخاطر التشغيلية:

20١3
ألف درهم

20١2
ألف درهم

إجمالي اإليرادات 
20١١586.6652010488.451)بما في ذلك الفائدة المعلقة(

20١2772.١732011586.665

20١3١.050.5932012772.173

2.409.43١1.847.289متوسط 3 سنوات

803.١44615.763

15٪١5%معامل بيتا

١20.47292.364النفقات الرأسمالية 

ما يعادل الموجودات المرجحة بالمخاطر 
١.003.933769.700)نفقات رأسمالية مقسمة على ٪12(


