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البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
بیان الدخل المرحلي

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

ات م  ف اردة في ال احات ال ل اإل ه ٣١إلى ٨ت أ م ه ءًا ال ی ماتج عل ققي ال ة. إن تق م ج ة ال حل ة ال ال ال
اجعة  ل م قل ح ات ال ا ماتال عل ة ال ف رج في ال ة لل م ج ة ال حل ة ال ال .٢ال

-٤-

أشھر منتھیة فيثالثةفترة 
(غیر مدققة)مارس٣١

────────────────────
إیضاح

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٨٠٬٢٨٦٢٣١٬٢٩٢دخل الفوائد
١٢٬٥٦٠٩٬٥٧١الدخل من منتجات التمویل االسالمي

────────────
إجمالي دخل الفوائد والدخل من منتجات التمویل 

١٩٢٬٨٤٦٢٤٠٬٨٦٣االسالمي

)٩١٬٧٢٤()٨١٬٦٠٨(مصاریف الفوائد
)٤٣٬٩٥٧()٢٣٬٥٨٦(منتجات اسالمیة-توزیعات على المودعین

────────────
إجمالي مصاریف الفوائد وتوزیعات على 

)١٣٥٬٦٨١()١٠٥٬١٩٤(المودعین

صافي دخل الفوائد والدخل من منتجات اسالمیة 
٨٧٬٦٥٢١٠٥٬١٨٢بعد تنزیل التوزیعات على المودعین

١٢٬٧٤٠٢٥٬٦٤٩صافي دخل الرسوم والعموالت
٤٬٥٦٨٦٬٧٩٧دخل صرف العمالت األجنبیة

٢٠٬٦٥٤١٤٬٤٢٠دخل تشغیلي آخر
────────────

١٢٥٬٦١٤١٥٢٬٠٤٨إجمالي الدخل التشغیلي 
────────────

)٤٩٫٤١١()٣٨٬٠٨٣(مصاریف مزایا الموظفین
)١٠٬٨٣٥()٧٬٦٨٦(االستھالك 

)٢٠٬٨١٧()١٧٬٨٠٩(مصاریف تشغیلیة أخرى
────────────

)٨١٬٠٦٣()٦٣٬٥٧٨(إجمالي المصاریف التشغیلیة
────────────

٦٢٬٠٣٦٧٠٬٩٨٥األرباح قبل خسائر االنخفاض في القیمة

)٤٩٬٤٠٥()١٨١٫٩٧٩(١٢صافي خسائر االنخفاض في القیمة
────────────

٢١٬٥٨٠)١١٩٫٩٤٣(صافي (الخسائر) / األرباح للفترة
══════════════

٠٫٠١)٠٫٠٦(٤(األساسي والمخفف بالدرھم)ربحیة السھم 
══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
بیان الدخل الشامل المرحلي

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

ات م  ف اردة في ال احات ال ل اإل ه ٣١إلى ٨ت أ م ه ءًا ال ی ماتج عل ققي ال ة. إن تق م ج ة ال حل ة ال ال ال
اجعة  ل م قل ح ات ال ا ماتال عل ة ال ف رج في ال ة لل م ج ة ال حل ة ال ال .٢ال

-٥-

أشھر منتھیة فيثالثةفترة 
(غیر مدققة)مارس٣١

───────────────
٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
ألف درھم

٢١٫٥٨٠)١١٩٫٩٤٣(األرباح للفترة(الخسائر)/صافي 

بنود الدخل الشامل/(الخسائر الشاملة) األخرى

البنود التي قد أو یتم الحقاً إعادة تصنیفھا إلى
بیان الدخل

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى:القیمة 

واألدوات صافي التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات
٩٫٨٢٦)٤٠٤٫٣٥٩(بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى االسالمیة

────────────
٩٫٨٢٦)٤٠٤٫٣٥٩(األخرى للفترةالدخل الشامل/بنود (الخسائر الشاملة)

────────────

٣١٫٤٠٦)٥٢٤٫٣٠٢(األخرى للفترةالدخل الشامل/إجمالي بنود (الخسائر الشاملة)
═════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
بیان التدفقات النقدیة المرحلي

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

ات م  ف اردة في ال احات ال ل اإل ه ٣١إلى ٨ت أ م ه ءًا ال ی ماتج عل ققي ال ة. إن تق م ج ة ال حل ة ال ال ال
اجعة  ل م قل ح ات ال ا ماتال عل ة ال ف رج في ال ة لل م ج ة ال حل ة ال ال .٢ال
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فترة الثالثة أشھر
مارس (غیر مدققة)٣١المنتھیة في 

───────────────────

إیضاح
٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
ألف درھم

األنشطة التشغیلیة
٢١٬٥٨٠)١١٩٫٩٤٣(صافي (الخسائر)/األرباح للفترة

التالیة:التعدیالت للبنود 
٧٬٦٨٦١٠٬٨٣٥االستھالك

١٬٠٧٥١٬٠٥٠خسارة شطب موجودات ثابتة
-)٩٠(الربح من بیع موجودات ثابتة

١٢١٨١٫٩٧٩٤٩٬٤٠٥صافي خسائر االنخفاض في القیمة
٥٬٧٠٢٧٬٢٩١عالوة مدفوعة على استثماراتإطفاء

استبعاد استثماراتصافي خسائر/(أرباح) القیمة العادلة من 
٢٬٤٥١)٤٬١١٣(أدوات إسالمیة

٤٦٥٣١٢خسائر غیر محققة من استثمارات
────────────────

٧٢٬٧٦١٩٢٬٩٢٤التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل الحركات في رأس المال العامل
────────────────

التشغیلیة:التغیرات في الموجودات والمطلوبات 
٧٢٢٧٫٠٤٠٢٢٣٬٠٨٥مدینةذمم تمویل إسالميقروض وسلفیات و

تستحق بعد ثالثة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزياألرصدة لدى 
١٢٠٬٩١٩)٣٬٩٥١(أشھر

)٤٥٬٩٤٣()١١٥٬٥٠٠(ھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة
)٤٤٬٣٢٥(١٩٬٠٦٤موجودات أخرى

)٥٠٬٣١٠(٩٥٣٬٥٢٣مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر
)١٤٧٬٥٩٢()١٬٤٨٣٬٩٧٨(ودائع العمالء وودائع عمالء المعامالت االسالمیة

٨٨٬٢٣٤)١١٧٫٥٣٣(١٠مطلوبات أخرى
────────────────

٢٣٦٫٩٩٢)٤٤٨٫٥٧٤(من األنشطة التشغیلیةصافي النقد الناتج (المستخدم في)/

األنشطة االستثماریة
)١١٫٧٩٦()٤٫٨٧٧(شراء موجودات ثابتة وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ

)٤٩٢٫٣٦٩()٥٫٩٦٦(شراء استثمارات
١٠٢٫٦٩٨٥٠٠٫٢٥٠مبالغ محصلة من استرداد / بیع استثمارات

-٩٠موجودات ثابتةمبالغ محصلة من بیع 
────────────────

)٣٫٩١٥(٩١٫٩٤٥صافي النقد الناتج من /(المستخدم في) األنشطة االستثماریة
────────────────

األنشطة التمویلیة
--زیادة في رأس المال العادي من إصدار األسھم

)٢٢٢(-تكالیف إصدار األسھم
────────────────

)٢٢٢(-صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة
────────────────

٢٣٢٫٨٥٥)٣٥٦٫٦٢٩(صافي (النقص) /الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة

١٫١٠٠٫٠٩٨٧٤١٫٩١٣ینایر١النقدیة وشبھ النقدیة في 
────────────────

٧٤٣٫٤٦٩٩٧٤٫٧٦٨مارس٣١النقدیة وشبھ النقدیة في 
════════════════

:مع فترات استحقاق أصلیة لثالثة أشھر أو أقلتتألف النقدیة وشبھ النقدیة من المبالغ التالیة الواردة في بیان المركز المالي

١٫٠٢٤٫٧٥٣١٫٠٩٧٫٤٧٠النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
١٣٥٫٢٥٦٥٤٧٫٣٥٢مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

)٦٧٠٫٠٥٤()٤١٦٫٥٤٠(مبالغ مستحقة للبنوك
────────────────
٧٤٣٫٤٦٩٩٧٤٫٧٦٨

════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
التغیرات في حقوق الملكیة المرحليبیان 
(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

ات م  ف اردة في ال احات ال ل اإل ه ٣١إلى ٨ت أ م ه ءًا ال ی ماتج عل اجعة ال ل م قل ح ات ال ا ققي ال ة. إن تق م ج ة ال حل ة ال ال ماتال عل رج ال ة لل م ج ة ال حل ة ال ال ال
ة  ف .٢في ال
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رأس
المال

احتیاطي
خاص

احتیاطي
قانوني

احتیاطي
عام

احتیاطي
إعادة التقییم

التغیرات
المتراكمة

خسائر
المجموعمتراكمة

القیمة في 
العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٬١٦٠٬٣١٤)٨٩٧٬٨٦٣(٢٫٠٦٢٫٥٥٠٤٢٢٫١١٦٥٠٤٫٦٧١٩٫٣١١٥٥٥٥٨٬٩٧٤(مدققة)٢٠٢٠ینایر ١في 
)١١٩٫٩٤٣()١١٩٫٩٤٣(------خسائر الفترة

)٤٠٤٬٣٥٩(-)٤٠٤٬٣٥٩(-----بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة
─────────────────────────────────────────────────────

)٥٢٤٫٣٠٢()١١٩٫٩٤٣()٤٠٤٬٣٥٩(-----إجمالي الدخل الشامل للفترة
-١٠-)١٠(----تحویل استھالك أراضي ومباني

────────────────────────────────────────────────────────
١٫٦٣٦٫٠١٢)١٫٠١٧٫٧٩٦()٣٤٥٬٣٨٥(٢٫٠٦٢٫٥٥٠٤٢٢٫١١٦٥٠٤٫٦٧١٩٫٣١١٥٤٥(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١في 

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

٢٬٥٢٩٬٤٦٠)٤٢٦٬٩٢٦()٤٢٬٨٥٥(٢٫٠٦٢٫٥٥٠٤٢٢٫١١٦٥٠٤٫٦٧١٩٫٣١١٥٩٣(مدققة)٢٠١٩ینایر ١في 
٢١٬٥٨٠٢١٬٥٨٠------أرباح الفترة

٩٬٨٢٦-٩٬٨٢٦-----الدخل الشامل األخرى للفترةبنود 
─────────────────────────────────────────────────────

٩٬٨٢٦٢١٬٥٨٠٣١٬٤٠٦-----إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٢٢٢()٢٢٢(------تكلفة إصدار أسھم

-٩-)٩(----تحویل استھالك أراضي ومباني
─────────────────────────────────────────────────────

٢٬٥٦٠٬٦٤٤)٤٠٥٬٥٥٩()٣٣٬٠٢٩(٢٫٠٦٢٫٥٥٠٤٢٢٫١١٦٥٠٤٫٦٧١٩٫٣١١٥٨٤(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 
════════════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٨-

الوضع القانوني واألنشطة-١

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

لشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم إمارة الشارقة، وتم تسجیل البنك كشركة مساھمة عامة وفقاً ألحكام قانون ا
المسجل المكتب(وتعدیالتھ). یقع مكتب البنك المسجل في إمارة الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة. عنوان ١٩٨٤) لسنة ٨(

، اإلمارات العربیة المتحدة.الشارقة٢٥٠٢٢ھو ص.ب 

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

. قام البنك ٢٠١٥یولیو ١("قانون الشركات") المطبق على البنك حیز التنفیذ اعتباراً من ٢٠١٥لسنة ٢قانون االتحادي رقم دخل ال
بتقییم وضمان االمتثال لألحكام ذات الصلة من قانون الشركات.

واألحكام المحاسبیةوالتقدیراتالتغیرات في السیاسات-٢

المحاسبیةالتغیرات في السیاسات ١-٢

المالیة السنویة المعلوماتالمالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد المعلوماتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 
یقم البنك . لم ٢٠٢٠ینایر ١، باستثناء اتباع المعاییر الجدیدة الساریة المفعول كما في ٢٠١٩دیسمبر ٣١للبنك للسنة المنتھیة في 

باالتباع المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولم یسر مفعولھا بعد.

٢٠٢٠ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التي یسري مفعولھا للفترة المحاسبیة للمجموعة والتي تبدأ في 

للفترات ایسري مفعولھ
السنویة التي تبدأ في أو بعد

تعریف األمور :٨والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
الجوھریة

٢٠٢٠ینایر ١

التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة:
٧الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم والمعیار٣٩والمعیار المحاسبي الدولي رقم ٩رقم 

٢٠٢٠ینایر ١

البنك أن التقدیرات غیر المؤكدة الناشئة عن إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك، ال یؤثر على عالقات التحوط الخاصة بھ استنتج
إلى الحد الذي یحتاج فیھ إلى إیقاف عالقات التحوط.

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو التفسیرات الصادرة عن لجنة لیس ھناك معاییر أخرى من 
للبنكعلى السنة المالیة تطبیقھا للمرة األولىبعدتفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتي قد تم إصدارھا ولكن لم یتم

.المرحلیة الموجزة للبنكالمالیة المعلوماتیتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على وكان٢٠٢٠ینایر ١التي بدأت في 



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٩-

المحاسبیة (تتمة)والتقدیرات واألحكام التغیرات في السیاسات -٢

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الرئیسیة٢-٢
المالیة المرحلیة الموجزة یتطلب من اإلدارة وضع التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة المعلوماتإن إعداد 

والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف. تستند ھذه التقدیرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن 
تأكد، وبالتالي فقد تختلف النتائج الفعلیة مما یؤدي إلى حدوث تغیرات مستقبلیة في ھذه التقدیرات. عند درجات متفاوتة من الحكم وعدم ال

المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الجوھریة األخرى التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة المعلوماتاإلعداد، فإن 
٣١وللسنة المنتھیة في المدققةالمالیةالمعلوماتات غیر المؤكدة نفس األحكام والمصادر المطبقة في للبنك والمصادر الرئیسیة للتقدیر

.٢٠١٩دیسمبر 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

المالیةالبیاناتأسس إعداد ١-٣

: إعداد ٣٤إلعداد التقاریر المالیة، المعیار المحاسبي الدولي رقم المالیة المرحلیة الموجزة للبنك وفقا للمعاییر الدولیة المعلوماتیتم إعداد 
التقاریر المالیة المرحلیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.

المعلوماتالمالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل البنك في المعلوماتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعداد 
.٢، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضاح ٢٠١٩دیسمبر ٣١المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

المالیة المرحلیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة التي تم إعدادھا وفقاً المعلوماتال تشتمل 
٣١یة في للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، وینبغي أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البیانات المالیة المدققة للبنك كما في وللسنة المنتھ

لیست بالضرورة داللة على النتائج التي قد ٢٠٢٠مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثة . باإلضافة إلى ذلك، إن نتائج فترة ٢٠١٩دیسمبر 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١تكون متوقعة للسنة المالیة الكاملة المنتھیة في 

المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الجوھریة التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للبنك المعلوماتوعند إعداد ھذه 
المبینة ٢٠١٩دیسمبر ٣١یرات نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة كما في وللسنة المنتھیة في والمصادر الرئیسیة للتقد

.٢-٢في إیضاح 

السیاسات المحاسبیة الھامة٢-٣

من قبل البنك في البیانات المالیة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة 
.١-٢، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضاح ٢٠١٩دیسمبر ٣١المدققة السنویة للسنة المنتھیة في 

مبدأ االستمراریة٣-٣

لدیھ الموارد لالستمرار في األعمال البنكباالستمرار على أساس مبدأ االستمراریة، وھي مقتنعة أن البنكدارة بإجراء تقییم لقدرة اإلقامت 
أبریل ١٣قام البنك في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي في حتى تاریخھ.ةعلى الرغم من الخسائر المتراكمة المتكبدفي المستقبل المنظور

االحتیاطي مقابل االحتیاطي الخاص و٢٠١٩دیسمبر ٣١ك لتسویة الخسائر المتراكمة كما في بالحصول على موافقة مساھمي البن٢٠٢٠
دیسمبر ٣١، إن الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٠الموافقات التنظیمیة في یونیو الحصول علىبعد في ذلك التاریخ.ماالقانوني المحتفظ بھ

ترى اإلدارة أن لدیھا السیولة الكافیة والتمویل وباإلضافة إلى ذلك، القانوني.االحتیاطي تم تسویتھا مقابل االحتیاطي الخاص و٢٠١٩
على بإدارة رأسمالھ لضمان قدرتھ على االستمرارالبنكقوم ، یوعالوة على ذلكتدفقاتھا النقدیة كما وعند استحقاقھا.بمتطلباتلإلیفاء

، كما ٢٠٢٠أبریل ١٣نتیجة لذلك، في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي في ھمین لدیھ. حیث یتم رفع فائدة المساأساس مبدأ االستمراریة
ملیون درھم ألغراض ٢٥٠غیر القابل للتحویل حتى مبلغ اإلضافي قام البنك بضمان الموافقة من المساھمین إلصدار أدوات الشق األول 

إضافي أول موافقات تنظیمیة لمثل ھذا االصدار وعلیھ، یظل أي مقترح إلصدار شق حصول على للیسعى البنك تقویة رأس المال البنك.
من الممكن أن تسبب غیر مؤكدة تقدیرات جوھریة بأیةباإلضافة لذلك، إن اإلدارة لیس لدیھا علماً خاضعًا للموافقات التنظیمیة الالزمة.

على أساس المرحلیةوبناًء علیھ، یستمر إعداد البیانات المالیةمراریة.في االستمرار على أساس مبدأ االستالبنكشكوك مھمة حول قدرة 
مبدأ االستمراریة.
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ة األسه-٤ ر

ـه ح األسـاسـي لل ـاب ـ ال ة وت اح ةإلى األراح إلى حامل األسـه العاد ة القائ د األسـه العاد جح لع سـ ال ا ال
یلي:

ة  الثة لف ة في ال ه ققة ال أشه غ ال
مارس٣١

───────────────────────
٢٠٢٠٢٠١٩

درهدره

)/صافي  ائ ة(خ ٢١٬٥٨٠٬٠٠٠)١١٩٬٩٤٣٬٠٠٠(أراح الف
════════════════════

ة: د األسه العاد جح لع س ال ال
ة  ها دره واح ق ال ل م ة  الغ ق د األسه ال جح لع س ال ال

ة ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩خالل الف
════════════════════

اح ه ال ح األساسي لل دره٠٬٠١دره)٠٬٠٦(ال
════════════════════

ح  اثلة لل ــــه م ّف لل ح ال الغ ال ة م ن لها تأث على ر ار أ أدوات ق  إصــــ ام ال  م ق ًا لع ــــه ن األســــاســــي لل
امها. ه ع اس ال

ة ال -٥ ة ال ف اإلمارات الع ة ل م نق وأرص

غیر مدققة
مارس٣١

مدققة
دیسمبر٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٨٢٬٣٦٦٨١٬٠٥٩نقد في الصندوق

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي:
٤٤٢٬٣٨٧٣٣٧٬٥٨٠حسابات مقاصة
٨٠٠٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠شھادات إیداع

٥١٩٬٨٠٩٥١٥٬٨٥٨متطلبات االحتیاطي
──────────────
١٬٨٤٤٬٥٦٢٢٬١٨٤٬٤٩٧
══════════════

ة  ة ال ف اإلمارات الع ف بها ل م ي ال ا ات االح ل ة ال إن م ف ي غ م والر األم ره اإلماراتي وال ال
ل  ب في  ل ي ال ا ـــ االح غ م . و ف ال ـــ افقة ال ها إال  ة وال  ســـ م ات ال ال ل ام في ع لالســـ

هات م ج ةشه وفقًا ل ة ال .ال ف اإلمارات الع
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ك أخ -٦ قة م ب الغ م م

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٣٨٠٬٩٠٢٢٤٥٬٣٦٢ودائع تحت الطلب
٤٩٣٬٩٧٥-ودائع ألجل

──────────────
٣٨٠٬٩٠٢٧٣٩٬٣٣٧
══════════════

لغ  ك األخ على م قة م ال ــــ الغ ال ل ال ــــ ــــ ٣١دره (١١٨٬٤٧٥٬٠٠٠ت ) ١٠٥٬٨٥٨٬٠٠٠–٢٠١٩د دره
لغ  فا  ة. و االح ة ال ة خارج دولة اإلمارات الع ك أج دع ل ب ـــــــــ ٣١دره (٢٤٥٬٦٤٦٬٠٠٠م -٢٠١٩د

قة.١٣٠٬١٤٦٬٠٠٠ عامالت ال هام لل  ( دره

ف  احل:ت ك األخ مع ال قة م ال الغ ال ة ال الي أرص إج

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٢٣٬٠٧٨--٣٢٣٬٠٧٨أعلى درجة
٥٧٬٨٢٤--٥٧٬٨٢٤الدرجة القیاسیة

────────────────────────────
ا  ققة)٢٠٢٠مارس ٣١في ك ٣٨٠٬٩٠٢--٣٨٠٬٩٠٢(غ م

════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٦٧٬٤٠٥--٣٦٧٬٤٠٥أعلى درجة
٣٧١٬٩٣٢--٣٧١٬٩٣٢الدرجة القیاسیة

────────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ٧٣٩٬٣٣٧--٧٣٩٬٣٣٧(م

════════════════════════════

حلة  قعة ل ان ال ــــــائ االئ ــــــ خ ــــــ ٣١دره (٧٠٬٠٠٠لغ ١ف ال  ) في ٨٦٬٠٠٠-٢٠١٩د دره
. ك األخ قة م ال الغ ال ال
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وض -٧ اتق ةذم و وسلف ی ل إسالمي م ت

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

فیما یلي تصنیف محفظة القروض والسلفیات:

١٬٢٦٥٬٧٣١١٬٣٦٠٬٨٧٩سحوبات على المكشوف
١٠٬٤٠٩٬٥٥٩١٠٬٦٤٨٬٢٧٠*قروض ألجل (متوسطة وقصیرة األجل)

٦٨٠٬٠٣٤٥٨٧٬٣٩٢إیصاالت أمانةقروض مقابل
٢٠٨٬٢٢١٢٧١٬٢٢٨كمبیاالت مخصومة
٤٦٬٩٩٥٤٨٬٦٦٣سلفیات نقدیة أخرى

٩٢٬٤٦٨١١٤٬١٧٥فواتیر مسحوبة بموجب اعتمادات مستندیة
────────────────

١٢٬٧٠٣٬٠٠٨١٣٬٠٣٠٬٦٠٧ومستحقات التمویل اإلسالميالقیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات 
ومستحقات ناقصا: مخصص االنخفاض في القیمة على القروض والسلفیات

)١,٤٦٧,١١٧()١٬٥٣١٬١٨٢(التمویل اإلسالمي
────────────────

١١٬١٧١٬٨٢٦١١٬٥٦٣٬٤٩٠ومستحقات التمویل اإلسالميصافي القروض والسلفیات 
════════════════

ئة * وض ال ل ق ).٢٬٨٨٠٬١٢٣٬٠٠٠–٢٠١٩(دره ٢٬٨٠٠٬٥٨٨٬٠٠٠ت دره

لغ  ة  ی ل اإلســـــــــــالمي ال ـــــــــــ٣١دره (٦٨٧٬٥٠٤٬٠٠٠إن ذم ال ها م ٧٤٨٬٣٣١٬٠٠٠-٢٠١٩د ) ت ت دره
. ال عة  ام ال افقة مع أح ة م ة إسالم خالل ناف

فاض في ٢٠٢٠مارس ٣١في  ـــــ لالن اع أ م ل اق ة ق د في الق فاض ف ضـــــ الن ي تع وض ال الي الق ، بلغ إج
ره  لغا ق د م ه على أساس ف ة ت تق ).١٬٤٨٣٬٨٢٠٬٠٠٠–٢٠١٩د ٣١دره (١٬٦٩٢٬٢٦٢٬٠٠٠الق دره

ف  وض ت ة م الق الي األرص اتإج لف احل:وال مع ال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٩٬٣٣١--١٩٬٣٣١أعلى درجة
١٠٬٦٣٥٬٦٩٢-٩٬٢٨٣٬٦٧٣١٬٣٥٢٬٠١٩الدرجة القیاسیة
٣٥٥٬٧٢٣-٣٥٥٬٧٢٣-قائمة المراقبة

١٬٦٩٢٬٢٦٢١٬٦٩٢٬٢٦٢--التعثر
────────────────────────────────

الي  رجة إج ة ال ع الق ٩٬٣٠٣٬٠٠٤١٬٧٠٧٬٧٤٢١٬٦٩٢٬٢٦٢١٢٬٧٠٣٬٠٠٨م
قعة ان ال ائ االئ )١٬٥٣١٬١٨٢()١٬١٨١٬٨٥٢()٢٤٨٬١٧٦()١٠١٬١٥٤(خ

────────────────────────────────
ا في  ققة)٢٠٢٠مارس ٣١ك ٩٬٢٠١٬٨٥٠١٬٤٥٩٬٥٦٦٥١٠٬٤١٠١١٬١٧١٬٨٢٦(غ م

════════════════════════════
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ات و -٧ وض وسلف ة)ذم ق ة (ت ی ل إسالمي م ت

ة في ات ال لف وض وال ة للق ال ة االج :ومستحقات التمویل اإلسالمياألرص

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٢٠١٩٩٬٥١٣٬٩٩٨٢٬٠٣٢٬٧٨٩١٬٤٨٣٬٨٢٠١٣٬٠٣٠٬٦٠٧دیسمبر ٣١كما في 

)٢١٧٬٥٥١(٢٧٬٠٣٨)٢٨٥٬٥٦٧(٤٠٬٩٧٨والتي تم سدادھا الموجودات المنشأة حدیثاً صافي 

)١١٠٬٠٤٨()١١٠٬٠٤٨(--المشطوبات
--٢٥٩٬٢٩٩)٢٥٩٬٢٩٩(١المحول من المرحلة 
-٢٩٩٬٤٦٩)٢٩٩٬٤٦٩(-٢المحول من المرحلة 
-)٨٬٠١٧(٣٧٬٣٢٧٦٩٠المحول من المرحلة 

────────────────────────────────
٢٠٢٠٩٬٣٠٣٬٠٠٤١٬٧٠٧٬٧٤٢١٬٦٩٢٬٢٦٢١٢٬٧٠٣٬٠٠٨مارس ٣١كما في 

════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درهألف درهألف درهألف درهالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٢٠١٨١٠٬٣١٤٬٤٦٩٢٬٣٠٤٬٦٩٧١٬٢٨٣٬٦٤٨١٣٬٩٠٢٬٨١٤دیسمبر ٣١كما في 
والتي تم  صافي الموجودات المنشأة حدیثاً 

)٧٠٢٬٧٩٨(١٤٦٬٣١٤)٤٥٨٬٦١٨()٣٩٠٬٤٩٤(سدادھا 

)١٦٩٬٤٠٩()١٦٩٬٤٠٩(--المشطوبات
--٤١٤٬٠٤٩)٤١٤٬٠٤٩(المحول من المرحلة ١

-٢٣٢٬٨١٦)٢٣٢٬٨١٦(-٢المحول من المرحلة 
-)٩٬٥٤٩(٣٤٬٠٧٢٥٬٤٧٧المحول من المرحلة 

────────────────────────────────
٢٠١٩٩٬٥١٣٬٩٩٨٢٬٠٣٢٬٧٨٩١٬٤٨٣٬٨٢٠١٣٬٠٣٠٬٦٠٧مارس ٣١كما في 

════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٣٬٤٢٤--٢٣٬٤٢٤أعلى درجة
١١٬٠٠٦٬٣٠٦-٩٬٤٩٠٬٥٧٤١٬٥١٥٬٧٣٢الدرجة القیاسیة
٥١٧٬٠٥٧-٥١٧٬٠٥٧-قائمة المراقبة

١٬٤٨٣٬٨٢٠١٬٤٨٣٬٨٢٠--التعثر
────────────────────────────────

الي  رجة إج ة ال ع الق ٩٬٥١٣٬٩٩٨٢٬٠٣٢٬٧٨٩١٬٤٨٣٬٨٢٠١٣٬٠٣٠٬٦٠٧م
قعة ان ال ائ االئ )١٬٤٦٧٬١١٧()١٬١٤٥٬١٨٦()٢٣٨٬٣٨١()٨٣٬٥٥٠(خ

────────────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ٩٬٤٣٠٬٤٤٨١٬٧٩٤٬٤٠٨٣٣٨٬٦٣٤١١٬٥٦٣٬٤٩٠(م

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-١٤-

ات و -٧ وض وسلف ة)ذم ق ة (ت ی ل إسالمي م ت

ة في وض ال ة للق فاض في الق اتم االن لف :وال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 

٢٠١٩٨٣٬٥٥٠٢٣٨٬٣٨١١٬١٤٥٬١٨٦١٬٤٦٧٬١١٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي 

التي:
--)٣١٠(٣١٠شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المحول إلى الخسارة 
--٣٤٬٦١١)٣٤٬٦١١(غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
-٦٣٬٢١٠)٦٣٬٢١٠(-لالنخفاض في القیمة االئتمانیةالمعرضة

على مدى العمر المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
لالنخفاض في القیمة االئتمانیة بشأن التزامات المعرضة

٢٦٨٢٦٨--ومطلوبات طارئة
٥١٬٩٠٥٣٨٬٧٠٤٧٥٬٣٣٤١٦٥٬٩٤٣المحّمل على بیان الدخل 

)١٠٢٬١٤٦()١٠٢٬١٤٦(--مشطوبات
────────────────────────────────

١٠١٬١٥٤٢٤٨٬١٧٦١٬١٨١٬٨٥٢١٬٥٣١٬١٨٢(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١كما في 
════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٩٦٠٬٠٣٦٣٤٨٬٦٣١٧٣٥٬٠٤٦١٬١٤٣٬٧١٣ینایر ١الرصید كما في 
الرصید االفتتاحي التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في 

التي:
--)٣٢٧(٣٢٧شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
--٢٣٬٩١٧)٢٣٬٩١٧(غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة

المتوقعة على مدى العمر المحول إلى الخسارة االئتمانیة 
-١٠٨٬٥٤٣)١٠٨٬٥٤٣(-لالنخفاض في القیمة االئتمانیةالمعرضة

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
لالنخفاض في القیمة االئتمانیة على المعرضة

)١٦٬٩٨٤()١٦٬٩٨٤(--االلتزامات والمطلوبات الطارئة
٣٦٥٬٦٩٠٣٥٩٬٥٥٣)٣٥٬٧٣٦(٢٩٬٥٩٩المحّمل على بیان الدخل 

٧٢٬٨١٤-١٧٬٥٠٥٥٥٬٣٠٩)١-١٢(إیضاح تغیرات في التقدیر
)٩١٬٩٧٩()٤٧٬١٠٩() ٤٤٬٨٧٠(-مشطوبات

────────────────────────────────
٨٣٬٥٥٠٢٣٨٬٣٨١١٬١٤٥٬١٨٦١٬٤٦٧٬١١٧(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-١٥-

ة-٨ ارات وأدوات اسالم اس

غیر مدققة
٢٠٢٠مارس ٣١

───────────────────────

مدققة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

───────────────────────
المجموعغیر مدرجةمدرجةالمجموعغیر مدرجةمدرجة

ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
الدین

القیمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة

------محلیة
---١٬٧٢٥-١٬٧٢٥خارجیة

القیمة العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخرى

٢٬٧٤٤٬١٨٥-٢٬٥١٥٬٠٨٨٢٬٧٤٤٬١٨٥-٢٬٥١٥٬٠٨٨محلیة
٧٣٩٬٥٠٠-٥٨٧٬٨٣٥٧٣٩٬٥٠٠-٥٨٧٬٨٣٥خارجیة

التكلفة المطفأة
١٨٬٣٨٣-١٨٬٣٧٠١٨٬٣٨٣-١٨٬٣٧٠محلیة

──────────────────────────────────────────────
٣٬٥٠٢٬٠٦٨-٣٬١٢٣٬٠١٨٣٬٥٠٢٬٠٦٨-٣٬١٢٣٬٠١٨مجموع سندات الدین

═════════════════════════════════════════════
حقوق الملكیة:

القیمة العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخرى

٤٦٧٤٦٧-٤٦٧٤٦٧-محلیة
٢٧٩٧٦٣٥٥٢٨٥٧٦٣٦١خارجیة

───────────────────────────────────────────────
٢٧٩٥٤٣٨٢٢٢٨٥٥٤٣٨٢٨مجموع حقوق الملكیة

═══════════════════════════════════════════════
٣٬١٢٣٬٢٩٧٥٤٣٣٬١٢٣٬٨٤٠٣٬٥٠٢٬٣٥٣٥٤٣٣٬٥٠٢٬٨٩٦مجموع االستثمارات

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

)١٠٠()٤١(ر االئتمان المتوقعةئخسا

────────────────
٣٬١٢٣٬٧٩٩٣٬٥٠٢٬٧٩٦االستثماراتصافي 

════════════════

لغ  ة م ال ارات في األوراق ال ـــــ االســـــ ـــــ ٣١دره (٧٢٧٬٦٣٧٬٠٠٠ت ف بها ٤٥٥٬٩٥٥٬٠٠٠-٢٠١٩د ) م دره
. ض ق مة مع ال اء ال ات إعادة ال ج اتفاق



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-١٦-

ة)-٨ ة (ت ارات وأدوات إسالم اس
ف  ة م ت الي األرص ة إج ال ارات في األوراق ال فأة) االس لفة ال امل األخ وال خل ال د ال ة العادلة م خالل ب (الق

احل: مع ال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٬٤٤٧٬٢٥٠--١٬٤٤٧٬٢٥٠أعلى درجة
٢٬٠٥٤٬٨١٨--٢٬٠٥٤٬٨١٨الدرجة القیاسیة

────────────────────────────
الي  رجة إج ة ال ع الق ٣٬٥٠٢٬٠٦٨--٣٬٥٠٢٬٠٦٨م

قعة ان ال ائ االئ )٢١٬٩٥٦(--)٢١٬٩٥٦(خ
────────────────────────────

ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ٣٬٤٨٠٬١١٢--٣٬٤٨٠٬١١٢(م
════════════════════════════

ة فاض في الق ــــ االن ة في م ــــامل األخ ال خل ال د ال ة العادلة م خالل ب ارة (الق ة االســــ ال لألوراق ال
فأة): لفة ال وال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٬٣٦٩٬٨٧٠--١٬٣٦٩٬٨٧٠أعلى درجة
١٬٧٥١٬٤٢٣--١٬٧٥١٬٤٢٣الدرجة القیاسیة

────────────────────────────
الي  رجة إج ة ال ع الق ٣٬١٢١٬٢٩٣--٣٬١٢١٬٢٩٣م

قعة ان ال ائ االئ )١٨٬١٨٦(--)١٨٬١٨٦(خ
────────────────────────────

ا في  ققة)٢٠٢٠مارس ٣١ك ٣٬١٠٣٬١٠٧--٣٬١٠٣٬١٠٧(غ م
════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ا في  ص  ٢١٬٩٥٦--٢٠١٩٢١٬٩٥٦د ٣١ال
خل ان ال ل إلى ب )٣٬٧٧٠(--)٣٬٧٧٠(صافي ال

────────────────────────────
ا في  ققة)٢٠٢٠مارس ٣١ك ١٨٬١٨٦--١٨٬١٨٦(غ م

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-١٧-

ة)-٨ ة (ت ارات وأدوات إسالم اس
ة فاض في الق ة في م االن ة ال ارة (الق ة االس ال لفة لألوراق ال امل األخ وال خل ال د ال العادلة م خالل ب

ة) فأة): (ت ال

ك-٩ قة لل الغ م م
مدققةغیر مدققة

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

١٣٬٩٩٧٧٬٧٣٢ودائع تحت الطلب
٢٬٣٥٦٬٠٥١١٬٨٦٩٬٩٨٥ودائع ألجل

──────────────
٢٬٣٧٠٬٠٤٨١٬٨٧٧٬٧١٧
══════════════

لغ  ك م قة إلى ال الغ ال ل ال قة.ال شيء–٢٠١٩د ٣١(ال شيءت عامالت م هام ل ه  ف  ) م

ــة  ق اء  ـــــــــــ ــات إعــادة ال وضـــــــــــــًا م خالل اتفــاق دائع ألجــل ق ـــــــــــ ال ـــــــــــ ٣١دره (٥٦٩٬٢٣٨٬٠٠٠ت -٢٠١٩د
٣٤٨٬٨٨٨٬٠٠٠.( دره

الء-١٠ ةودائع الع عامالت االسالم الء ال وودائع ع
مدققةغیر مدققة

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

٨٬٢٦٧٬٧٧٢٩٬٥٣٦٬٥٧٢ودائع ألجل وتحت الطلب
٢٬٦٢١٬٧١٥٢٬٨٣٤٬٥٥١حسابات جاریة

٣١٢٬١٠٣٣١٤٬٤٤٥حسابات تحت الطلب وحسابات توفیر 
──────────────

١١٬٢٠١٬٥٩٠١٢٬٦٨٥٬٥٦٨
══════════════

الء  ـ ودائع الع الءت ة للع ـ ٣١دره (٢٬٢١٧٬٦٢٥٬٠٠٠لغ ودائع إسـالم ) ت ٣٬٠٤١٬٦١٧٬٠٠٠-٢٠١٩د دره
اءها .إج ال عة  ام ال افقة مع أح ة م ة إسالم م خالل ناف

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ا في  ص  ٢٠٬٩٢٩--٢٠١٨٢٠٬٩٢٩د ٣١ال
١٬٠٢٧-١٬٠٢٧صافي المحمل إلى بیان الدخل

────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ٢١٬٩٥٦--٢١٬٩٥٦(م

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-١٨-

ة األجل-١١ س وض م ق
الي: ان على ال ال ة  ة/ ال ة األجل خالل الف س وض م ة في الق ال

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٬٤٨٧٬٣٦٣٩٥٤٬٨٥٠ینایر١الرصید كما في 
٨٠٧٬٩٥١-السنة/المصدرة خالل الفترة

)٢٧٥٬٤٣٨(-السنةالفترة/المسددة خالل
──────────────

١٬٤٨٧٬٣٦٣١٬٤٨٧٬٣٦٣الرصید في نھایة الفترة / السنة
══════════════

الت  ة ومع الت األج قاق والع ات االس ل ف ول أدناه تفاص ضح ال ة األجل:ی س وض م ائ للق الف
ققة ققةغ م م

د٣١مارس٣١

قاق لةتارخ االس الع
/ ثاب

غ ةم ل الفائ مع
٢٠٢٠
ألف دره

٢٠١٩
ألف دره

ي٢٠٢٠ غدوالر أم ر + م ٦٧٩٬٤١٣٦٧٩٬٤١٣%١٬٥٠ل
ي٢٠٢٠ غدوالر أم ر + م ٩١٬٨١٣٩١٬٨١٣%١٬٢٠ل
ي٢٠٢١ غدوالر أم ر + م ٧١٦٬١٣٧٧١٦٬١٣٧%١٬٤٠ل

──────────────
١٬٤٨٧٬٣٦٣١٬٤٨٧٬٣٦٣
══════════════

ائ -١٢ فاض فيصافي خ ةاالن الق

ا یلي: ج  خل ال ان ال ة في ب ائ ال م ال
٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس (غیر مدققة)
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
على:االنخفاض في قیمة الموجودات المالیةصافي 

١٦٥٬٩٤٣٣٦٬٩٨٥القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي
١٦٬٢٩٤١٥٬٩٦٢المطلوبات الطارئة

٩٦)١٤(مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
)٢٩٦()٣٬٧٧٠(اإلسالمیةاالستثمارات واألدوات 
٧٢)٢(القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالميتنازالت رئیسیة على 

)٤٬١١٤()٣٬٤٧٢(المشطوبةاسترداد الدیون المعدومة
٧٬٠٠٠٧٠٠المالیةغیراالنخفاض في قیمة الموجوداتصافي 

──────────────
١٨١٬٩٧٩٤٩٬٤٠٥صافي خسائر االنخفاض في القیمة

══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-١٩-

ة-١٢ فاض في الق ائ االن ة)صافي خ (ت

ة رق ١-١٢ ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ف ال ع على %٤٥، قام ال ب ٢٠١٨في ٩ع ت اض ال اف ـــــــارة  ال
نة ــــ ــ ة ال غ ال ف ة وفقًا ،م ائح ال ــــافةُ إلى لل قلةاإلضــ ــــ ــ اجعات م اؤهام .ت إج ق ، قام ٢٠١٩في في ذل ال

ادة  ة ال ب ـــــ ع إلى ن اض ال اف ـــــارة  اإلضـــــافة إلى ٦٥ال قة  ـــــا انات ال ع ال نة ل ـــــ ة ال غ ال ف ٪ على م
. ة لل ل ق ـــــــ ال ال ة تخ األع ـــــــ ی ل ق غ في ال ا ال ـــــــاح ع أث ه ـــــــ٢٠١٩ االف وض ـــــــأن(٧اح في اإل الق

اح  ات) واإل لف ارئة)أن(١٣وال ات ال ل امات وال .االل

ارئة-١٣ ات  ل امات وم ال

الء ال  ات ع ل ة م ل ة ل انات، وهي مع ة وض ادات م ج اع ان  االئ علقة  امات ال ارئة االل ات ال ل ل ال ت
ل  . وت اف أخ اه أ حلي. ول ال ت الي ال ان ال ال ا في تارخ ب ة  ـــــــــــ ة غ م ان الت ائ ـــــــــــه امات ت االل

الي: ان على ال ال االئ علقة  امات م الي ال إج

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

مطلوبات طارئة
٣٣٢٬٠٢٥٢٧٨٬٣٩٠خطابات اعتماد
٢٬٩٦٨٬٢٣٨٣٬٢٣٤٬٢٩٧خطابات ضمان

──────────────
٣٬٣٠٠٬٢٦٣٣٬٥١٢٬٦٨٧
══════════════

التزامات
٢٬٤٦٨٬١٦١٢٬٤٠٤٬٩٥٩التزامات قروض غیر مسحوبة

══════════════

اب خل في ح ة ل ال قابلة لإللغاء وال ت وض غ ال امات الق ع ال قعة.تع ج ة ال ان ارة االئ ال

ف  احل:ت ارئة مع ال ات ال ل امات وال ة م االل الي األرص إج

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٧٬٠١٦--٧٬٠١٦أعلى درجة
٣٬٠١٨٬٤٠٤-٢٬٢٩١٬٩٨١٧٢٦٬٤٢٣الدرجة القیاسیة
١٨١٬٥٥٧-١٨١٬٥٥٧-قائمة المراقبة

٩٣٬٢٨٦٩٣٬٢٨٦--التعثر
────────────────────────────────

الي  رجة إج ة ال ع الق ٢٬٢٩٨٬٩٩٧٩٠٧٬٩٨٠٩٣٬٢٨٦٣٬٣٠٠٬٢٦٣م
قعة ان ال ائ االئ )١٠٧٬٣٢٠()٣٧٬٤٣١()٥٣٬٧٧٧()١٦٬١١٢(خ

────────────────────────────────
ا في  ققة)٢٠٢٠مارس ٣١ك ٢٬٢٨٢٬٨٨٥٨٥٤٬٢٠٣٥٥٬٨٥٥٣٬١٩٢٬٩٤٣(غ م

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٢٠-

ة)-١٣ ارئة (ت ات  ل امات وم ال
ف  ة)ت احل: (ت ارئة مع ال ات ال ل امات وال ة م االل الي األرص إج

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٬١٥٠-٨٬٠٣٣١١٧أعلى درجة
٣٬٢٦٣٬٨٩٦-٢٬٣١٨٬٧١٨٩٤٥٬١٧٨الدرجة القیاسیة
٨٨٬٣٢٧٨٤٬١٩٨٤٬٠٩٠١٧٦٬٦١٥قائمة المراقبة

٦٤٬٠٢٦٦٤٬٠٢٦--التعثر
────────────────────────

الي  رجة إج ة ال ع الق ٢٬٤١٥٬٠٧٨١٬٠٢٩٬٤٩٣٦٨٬١١٦٣٬٥١٢٬٦٨٧م
قعة ان ال ائ االئ )٩١٬٢٩٥()٣١٬٨٣٣()٤٥٬٤٦٢()١٤٬٠٠٠(خ

────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ٢٬٤٠١٬٠٧٨٩٨٤٬٠٣١٣٦٬٢٨٣٣٬٤٢١٬٣٩٢(م

════════════════════════════

ة في ارئة : ال ات ال ل ة م ال الي األرص إج

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٢٠١٩٢٬٤١٥٬٠٧٨١٬٠٢٩٬٤٩٣٦٨٬١١٦٣٬٥١٢٬٦٨٧د ٣١ا في 
المثبتة في الرصید التغیرات نتیجة الموجودات المالیة 

االفتتاحي والتي:
--٣٠٬٤٤٥)٣٠٬٤٤٥(١تم تحویلھا من المرحلة 
-٢٥٬١٧٠)٢٥٬١٧٠(-٢تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

)٢١٢٬٤٢٤(-)١٢٦٬٧٨٨()٨٥٬٦٣٦(خالل السنة)المنتھي(المنشأ / 
───────────────────────────────

ا في  ٢٠٢٠٢٬٢٩٨٬٩٩٧٩٠٧٬٩٨٠٩٣٬٢٨٦٣٬٣٠٠٬٢٦٣مارس ٣١ك
════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٢٠١٨٢٬٩٧٠٬٩٠٢٨٢٢٬٧١٦٤٥٬٣٨٢٣٬٨٣٩٬٠٠٠د ٣١ا في 
التغیرات نتیجة الموجودات المالیة المثبتة في الرصید 

االفتتاحي والتي:
--٣٦٢٬٧٧٨)٣٦٢٬٧٧٨(١تم تحویلھا من المرحلة 
-٢٧٬٢٧٩)٢٧٬٢٧٩(-٢تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

)٣٢٦٬٣١٣()٤٬٥٤٥()١٢٨٬٧٢٢()١٩٣٬٠٤٦(خالل السنة)المنتھي(المنشأ / 
───────────────────────────────

ا في  ٢٠١٩٢٬٤١٥٬٠٧٨١٬٠٢٩٬٤٩٣٦٨٬١١٦٣٬٥١٢٬٦٨٧مارس ٣١ك
════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٢١-

ة)-١٣ ارئة (ت ات  ل امات وم ال
ة فاض في الق ة في م االن ارئةال ات ال ل امات وال : لالل

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ا في  ص  ٢٠١٩١٤٬٠٠٠٤٥٬٤٦٢٣١٬٨٣٣٩١٬٢٩٥د ٣١ال
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي التي:

١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
شھراً 

٦٧٥(٦٧٥(--

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة

)٢٬٢٦٧)٢٬٢٦٧--

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة 

-)٢٬٩٦٢)٢٬٩٦٢-

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى )إلى(/التحویل من 
)٢٦٩(٢٬٦٣٦)٢٬٩٠٥(-العمر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة على القروض

١٦٬٢٩٤-٣٬٧٠٤١٢٬٥٩٠المحمل على بیان الدخل
────────────────────────────────

ا في  ققة)٢٠٢٠مارس ٣١ك ١٦٬١١٢٥٣٬٧٧٧٣٧٬٤٣١١٠٧٬٣٢٠(غ م
════════════════════════════

حلة  المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف دره

ا في  ص  ای ١ال ٤٢٬٩٢١-٢٠١٩١٢٬٨٦٢٣٠٬٠٥٩ی
احي  صـــ االف ة في ال ـــات م ـــ ـــ م ات  غ ال

ي: ال
ة ت  قعة ل ة ال ان ارة االئ لها إلى ال اً ١٢ت --)٦٣٧(٦٣٧شه

قعة على م  ة ال ان ــــــــــــارة االئ لها إلى ال ت ت
ة ان ة االئ فاض في الق ضة لالن ع الع غ ال

)١٠٬٥٩٤)١٠٬٥٩٤--

قعة على م الع    ة ال ان ارة االئ ل م ال ال
وض ة على الق ان ة االئ فاض في الق ضة لالن ع ال

--١٦٬٩٨٤١٦٬٩٨٤

خل ان ال ل على ب ١٤٬٨٤٩١٢٬٥٣٨)٦٬٢٨٦(٣٬٩٧٥ال

اح  ی (إ ق ات في ال غ ١٨٬٨٥٢-٧٬١٢٠١١٬٧٣٢)١-١٢ال

────────────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ١٤٬٠٠٠٤٥٬٤٦٢٣١٬٨٣٣٩١٬٢٩٥(م

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٢٢-

عات األراح-١٤ ز ت

ة  م ة الع ع اع ال عق في االفي اج اضـــــــي ال ل ١٣ف ة ٢٠٢٠أب ة أو غ نق زعات نق ح أو ُتع الحقًا أ ت ، ل تُق
ة في  ه ة ال ال شيء).-٢٠١٨(٢٠١٩د ٣١لل

اعات-١٥ مات الق معل
اع ة ال في ق ة، ت ت أن ل غ ارات ال اذ الق ئ ع ات ول ال قار إلى ال اض تق ال :ألغ

ة  ف مات ال ارةال ات -ال ا دائع وال ة األخ وال ان الت االئ ه وض وال ي إدارة الق ل رئ لى  ی
الء م  ارة للع ارةال ات ال س ات وال ة . ال ال اق ال اع األس ا الق ل ه ا 

ي ح  مات في ق بل رئ ارة اس األال مات ال ة وال ال ق ال
ل لل ات ال ل ًا إدارة ع ة، وأ مات ال وخ

اد ة لألف ف مات ال الء -ال ي إدارة ودائع الع ل رئ لى  الت ی ه ، وت هل وض لل اد، وتق ق األف
ال، إضافة  ل االم الت ت ه ان، وت اقات االئ الت  ه ف، وت ال على ال

ة. ة اإلسالم ف مات ال إلى ال

رج  ّل / ُت . وُت ار  ق على أســاس ت ــ ة في ال ال الت ال ع اعات وفقًا لل عامالت ما ب الق اعات ت ال ائ في ق الف
ال. ة لألم لفة الهام ة تُقارب ال ال ة إج ال على أساس ن األع

ة  اعات لف مات الق ا یلي معل الثة ف ة في ال ه :٢٠٢٠مارس ٣١أشه ال

الخدمات المصرفیة 
التجاریةللشركات 

ألف درھم

الخدمات المصرفیة
لألفراد
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي المنتجات 
٦٤٬٤٨٣٢٣٬١٦٩٨٧٬٦٥٢اإلسالمیة والتوزیعات على المودعین

٣٣٬٤٥١٤٬٥١١٣٧٬٩٦٢دخل تشغیلي آخر

)٦٣٬٥٧٨()١٨٬٢٤١()٤٥٬٣٣٧(مصاریف تشغیلیة

)١٨١٬٩٧٩()٢٩٬٦٧٦()١٥٢٬٣٠٣(صافي خسائر االنخفاض في القیمة
───────────────────

)١١٩٬٩٤٣()٢٠٬٢٣٧()٩٩٬٧٠٦(ر الفترةئخساال
════════════════════════

النفقات الرأسمالیة
٤٬١٤١٧٣٦٤٬٨٧٧موجودات ثابتة-

════════════════════════
٢٠٢٠مارس ٣١في 

١٤٬٩٦٧٬٢٢٧٢٬٦٥٨٬٧١٥١٧٬٦٢٥٬٩٤٢موجودات القطاع
══════════════════════

١٣٬٤٩٩٬٥٤٣٢٬٤٩٠٬٣٨٧١٥٬٩٨٩٬٩٣٠مطلوبات القطاع
════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٢٣-

ة)-١٥ اعات (ت مات الق معل

ة  اعات لف مات الق ا یلي معل الثة ف ة في ال ه :٢٠١٩مارس٣١أشه ال

الخدمات المصرفیة
للشركات
ألف درھم

الخدمات المصرفیة
لألفراد
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي المنتجات 
٨٥٬٠٣٤٢٠٬١٤٨١٠٥٬١٨٢اإلسالمیة والتوزیعات على المودعین

٤٣٬٧٤٨٣٬١١٨٤٦٬٨٦٦دخل تشغیلي آخر

)٨١٬٠٦٣()٢٧٬١٤٤()٥٣٬٩١٩(مصاریف تشغیلیة

)٤٩٬٤٠٥()٧٬٦٨٢()٤١٬٧٢٣(صافي خسائر االنخفاض في القیمة
───────────────────

٢١٬٥٨٠)١١٬٥٦٠(٣٣٬١٤٠ربح / (خسارة) الفترة
════════════════════════

النفقات الرأسمالیة
٩٬٩٧٢١٬٨٢٤١١٬٧٩٦موجودات ثابتة-

════════════════════════
٢٠١٩مارس ٣١في 

١٧٬٢٥٣٬٣٦٨٣٬١٥٦٬٤٨٤٢٠٬٤٠٩٬٨٥٢موجودات القطاع
══════════════════════

١٤٬٨٢١٬٢٤٦٣٬٠٢٧٬٩٦٢١٧٬٨٤٩٬٢٠٨مطلوبات القطاع
════════════════════════

ة  اف غ ل ال ال ه، ل ی تق ال م ال اء عل . و ق األوســـــــــــ ـــــــــــ ، وهي ال ة فق ة واح اف قة جغ ل ال في م خل ع لل
لي غ دات.ال ج وصافي األراح وصافي ال

اف ذات العالقة-١٦ معامالت األ

اف ذات عالقة ت اد معامالت مع أ ل االع اق الع م ال في س ، ی ة في أسه ال ه ة ج ن ح ل اه  ل في م
ها  ن عل ارســ ة أو  اشــ ة أو غ ال اشــ ته ال ــ ات خاضــعة ل ، وشــ في إدارة ال ار م ، و ل إدارة ال ــاء م وأع

ًا. ذًا  نف



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٢٤-

ة)-١٦ اف ذات العالقة (ت معامالت األ

ة الهامة هي على  ة القائ الي:إن األرص ال ال

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

مساھمون:

٤٦٨٧١٢مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

٢٬٩٤٣٢٬٥٦٦مبالغ مستحقة إلى البنوك
══════════════

١٦٥٬٢٦٣١٦٥٬٢٦٣قروض متوسطة األجل
══════════════

٥٬٢٨٥٥٬٢٨٥التزامات ومطلوبات محتملة
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة:

١٠٩٬٩٤٣١١٠٬٥٨٨قروض وسلفیات
══════════════

٣٬٢٧٠٣٬٢٩٤ودائع العمالء
══════════════

٤٥٤٥التزامات ومطلوبات محتملة
══════════════

والمساھمون في المنشآت األخرى ذات العالقة:أعضاء مجلس اإلدارة 

٢٢٥٬٣٥٤٢٣٠٬٤٨٩قروض وسلفیات
══════════════

٦٣٬٤٨٠٦٧٬١٩٨استثمارات
══════════════

٣٢٣٢مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

٢٦٥٦٦٥مبالغ مستحقة إلى البنوك
══════════════

١٩٠٬٦٩٦١٦٩٬٩٦٣ودائع العمالء
══════════════

١٢٢٬٦٨٢١٤٠٬١٠٥التزامات ومطلوبات محتملة
══════════════
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(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٢٥-

ة)-١٦ اف ذات العالقة (ت معامالت األ

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم
مدققةغیر مدققة

البنك:كبار موظفي اإلدارة في 

٢٬٩٢٠٣٬٦٨٦قروض وسلفیات
══════════════

٦٠٦٢٬٣٠٢ودائع العمالء
══════════════

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم وكبار موظفي اإلدارة:

٣٬٩٩٧٥٬٠٨١دخل فوائد مستحقة
══════════════

٣٬٤٥٤٣٬٩٤٦مصاریف فوائد مستحقة
══════════════

ا یلي  خلف خل ال ان ال رجة ضــ ب ة وال اف ذات العالقة خالل الف األ علقة  ارات ال ع االســ ات و ــ ــار وال وال
حلي: ال

أشھر المنتھیةالثالثة فترة 
غیر المدققةمارس٣١في 
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

اإلدارة ومنشآتھم ذات العالقةالمساھمون وأعضاء مجلس 

٧٬٢٢٥٨٬٧٥٩دخل الفوائد
══════════════

١٬٩٦٢٢٬٣٢١مصاریف الفوائد
══════════════

٢٥٠-خسارة من بیع استثمارات
══════════════

٧٬٠٧٩-شراء استثمارات
══════════════

١٤٬٥٠٩-بیع استثمارات
══════════════
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(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٢٦-

ة)-١٦ اف ذات العالقة (ت معامالت األ
أشھر المنتھیةالثالثة فترة 

غیر المدققةمارس٣١في 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

١٢١١عدد كبار موظفي اإلدارة
══════════════

ألف درھمألف درھم

٥٬٣٠٢٣٬١٦٩رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل
٢٬٠٣٨٥٣١مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

──────────────
٧٬٣٤٠٣٬٧٠٠مجموع تعویضات كبار موظفي اإلدارة

══════════════
٢٧٢٣دخل الفوائد

══════════════
١١١مصاریف الفوائد

══════════════

اف ذات العالقة عامالت مع األ ام ال و وأح ش

ار  اد وأج على أســــاس ت ل االع اق الع رة أعاله في ســــ عامالت ال ة وال ة القائ ــــأت األرصــــ ة ،ن ا أن الفائ
انات.  ة بال ضــ ــ ة ال قة في نها ــ ة ال ة. إن األرصــ اد ارة االع ل األســعار ال اف ذات العالقة ت ّلة على وم األ ال

ة ل ال خالل ف ـــــــــ الثة ول  ة في ال ه قة م ٢٠٢٠مارس ٣١أشـــــــــه ال ـــــــــ الغ ال ال عل  ا ی ة ف فاض ق أ ان
اف ذات العالقة ( ال شيء).-٢٠١٩مارس٣١األ

ة  ت ـــــار ال ارات العقارات وال ف ذ عالقة. وق بلغ إ ة ل ل ة م ی اقع ع ة في م ـــــاحة م ار م اســـــ قام ال 
ة  الثة ابها لف ة في ل ه ة٢٠٢٠مارس ٣١أشـــــــــــه ال ). و دره١٬١٦٦٬٠٠٠–٢٠١٩مارس٣١(دره٤٦٩٬٠٠٠ق

ق. الت ال اًء على مع ة ب ل س ارات العقارات في  فاوض على إ ال

الي رص ة في إج اتال لف وض وال ع الق ف ذ العالقة:ج لل

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٤٥٥٬٧١١-٢٠١٩٢١٦٬٨٤٩٢٣٨٬٨٦٢د ٣١ا في 
)١١٧٬٤٩٤(-)١١٥٬٩٠٤()١٬٥٩٠(والتي تم سدادھاالموجودات المنشأة حدیثاً صافي 

----المشطوبات
----١تم تحویلھا من المرحلة 
----٢تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

────────────────────────────────
ا في  ٣٣٨٬٢١٧-٢٠٢٠٢١٥٬٢٥٩١٢٢٬٩٥٨مارس ٣١ك

════════════════════════════
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-٢٧-

ة)-١٦ اف ذات العالقة (ت معامالت األ

الي رص ة في إج اتال لف وض وال ع الق ة)ج ف ذ العالقة: (ت لل

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٥١٠٬٢٨٣-٢٠١٨٢٥٧٬٩٢٥٢٥٢٬٣٥٨د ٣١ا في 
)٥٤٬٥٧٢(-٢١٬٩٥٣)٧٦٬٥٢٥(والتي تم سدادھاالموجودات المنشأة حدیثاً صافي 

----المشطوبات
----١تم تحویلھا من المرحلة 
--)٣٥٬٤٤٩(٢٣٥٬٤٤٩تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

────────────────────────────────
ا في  ٤٥٥٬٧١١-٢٠١٩٢١٦٬٨٤٩٢٣٨٬٨٦٢مارس ٣١ك

════════════════════════════

ة في  ة ال فاض في ق اتم االن لف وض وال ع الق ف ذ العالقة:ج لل

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٬٣٥٩-٢٠١٩٤٬٧٥٩٣٬٦٠٠د ٣١ا في 
٢٬١٢٩-٢٬٥٨٥)٤٥٦(المحمل لبیان الدخل

────────────────────────────────
ا في  ١٠٬٤٨٨-٢٠٢٠٤٬٣٠٣٦٬١٨٥مارس ٣١ك

════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٦٬١٧٣-٢٠١٨١٬٦٠٩٤٬٥٦٤د ٣١ا في 
٢٬١٨٦-)٩٦٤(٣٬١٥٠لبیان الدخلالمحمل 

────────────────────────────────
ا في  ٨٬٣٥٩-٢٠١٩٤٬٧٥٩٣٬٦٠٠مارس ٣١ك

════════════════════════════

ة-١٧ ال الق العادلة لألدوات ال

ة  ال ة العادلة لألدوات ال ان الق ی و الي ل ل ال ل :م ال ال ق ع  أسال ال

قة.ال األول: ا ات ال ل دات أو ال ج ة لل اق ال لة) في األس ع اولة (غ ال األسعار ال

اني:  ة، ال ال الح ال ة  ی لة ج ة العادلة ال ه على الق ي لها تأث ج ات ال ع ع ال ها ج ن ف أسال أخ ت
ل  اء  .س اش اش أو غ م م

: ال ة ال ال ی انات ج ــــــ على ب لة وال ت ــــــ ة العادلة ال ه على الق ات لها تأث ج ها مع م ف ــــــ أســــــال ت
ق. ة في ال الح ال
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-٢٨-

ة)-١٧ ة (ت ال الق العادلة لألدوات ال

ة العادلة الق رجة  ة ال ال األدوات ال

التالي تحلیل األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة بحسب تسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة:یعرض الجدول 

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠٢٠مارس ٣١

٥٤٣٣٬١٠٥٬٤٧٠-٣٬١٠٤٬٩٢٧استثمارات
١٤٬٢٧٥-١٤٬٢٧٥-موجودات مشتقة

────────────────────────────
٣٬١٠٤٬٩٢٧١٤٬٢٧٥٥٤٣٣٬١١٩٬٧٤٥
════════════════════════════

٢٥٨٬٥٨٧-٢٥٨٬٥٨٧-مطلوبات مشتقة
════════════════════════════

٢٠١٩دیسمبر ٣١

٥٤٣٣٬٤٨٤٬٥١٣-٣٬٤٨٣٬٩٧٠استثمارات
٢٥٬١٦٣-٢٥٬١٦٣-موجودات مشتقة

────────────────────────────
٣٬٤٨٣٬٩٧٠٢٥٬١٦٣٥٤٣٣٬٥٠٩٬٦٧٦
════════════════════════════

١٣٥٬٥٠٣-١٣٥٬٥٠٣-مطلوبات مشتقة
════════════════════════════

ة العادلة الق رجة  ة غ ال ال األدوات ال

ل  ـــــــــــ ة ت ة ال ف اإلمارات الع ـــــــــــ ة ل م ق واألرصـــــــــــ ة العادلة على ال الق رجة  ة غ ال ال الق العادلة لألدوات ال
دات األخ  ج فأة وال لفة ال ال ف بها  ارات ال ات، واالســـ ـــلف وض وال ، والق ك أخ قة م ب ـــ الغ ال ، وال ال

ــ دات ال ج اء ال اســ قة)( ــ ات ال ل اء ال اســ ات األخ ( ل الء، وال ك، وودائع الع قة لل ــ الغ ال . إن قة)، وال
قة ات ال ل دات وال ج ق.ال ة في ال الح ال ة  ی ات ال ع اني على أساس ال فها ض ال ال ی ت

فأةاأل لفة ال ال رجة  ة ال ال دوات ال

ا في بلغ الق فأة  لفة ال ال رجة  ی ال لغ ٢٠٢٠مارس٣١ة العادلة ألدوات ال ـــــــــــ ٣١دره (١٨٬١٥٦٬٠٠٠م د
١٨٬٢٤٧٬٠٠٠-٢٠١٩.( ة دره ی الق ة ال األول ح ی ت رجة ض ف ی ال ة العادلة ألدوات ال ی الق رج ت ی

ي هي  خالت ال اًء على ال ات العادلة ب ل دات أو ال ج ة لل ــــــ اق ال لة) في األســــــ ع رجة (غ ال ــــعار ال ارة ع األســ ع
اس. ها في تارخ الق ل إل ص أة ال ي  لل اثلة وال ال
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-٢٩-

قات-١٨ ال

ا في  ا٢٠٢٠مارس ٣١ك ة العادلة ل ات الق أدوات ت ة  ال ة ال ـــــات أســـــعار الفائ قا ف ال  ة، ، اح أســـــعار الفائ
: د ال علقة ب الغ ال ًا إلى ج مع ال ج

المبالغ االسمیة خالل فترة االستحقاق
القیمة 
العادلة

القیمة
أكثر من٥-١٢١-٣٣خالل المبلغ العادلة

سنوات٥سنواتشھراً أشھراإلسميالسلبیةاالیجابیة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠٢٠مارس ٣١
٣٦٬٧٢٥٨٦٠٬٠٤٨١٬٢٥٦٬١٩٠-٢٬١٥٢٬٩٦٣)٢٥٣٬١٥٢(-تحوط االستثمارات

════════════════════════════════════════════════
٢٠١٩مارس ٣١

٣٦٬٧٢٥٨٢٦٬٠٥٠١٬٢٩٦٬٤٠٢-٢٬١٥٩٬١٧٧)١٢٠٬٧٣٦(-تحوط االستثمارات
════════════════════════════════════════════════

ي  لغ اســـ الي  ان ال ال ارات" في ب ة في ب "االســـ د ال ة لل ف ة ال ل الق ـــ اليت دره ٢٬١٠٠٬١٤٠٬٠٠٠إج
ة م أدوات ). دره٢٬٢٩١٬٢٨٢٬٠٠٠-٢٠١٨( د ال ه ال ألف ه خل ت د ال ة عادلة م خالل ب ق ف بها  ی ال ال

امل األخ  عل .ال ا ی ة ف ال ) ال ائ ا یليقام ال ب األراح/ (ال ة  ة ال ال :فعال

٢٠١٩مارس ٢٠٢٠٣١مارس ٣١
الفعالیة المثبتةالتغیر في الفعالیة المثبتةالتغیر في 
في األرباح والخسائرالقیمةاألرباح والخسائرفي القیمة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٬٤٢١)٧١٬٤٥٩()٨٬٤٥٥()١٣٢٬٤٨١(في أدوات التحوط
-٧٢٬٨٨٠-١٢٤٬٠٢٦في بنود التحوط
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-٣٠-

ا-١٩ إدارة ال

الي اد ال ضع االق ال
ة ألزمة  ـــــاد ات االق اع ن ال قع أن ت الي.١٩-فم ال ق ال ع في ال ل ســـــ ـــــ ر  ا ة وت ن ل ســـــاه ال

ها. ف م تأث ف ــــــاد لل الي واالق ف ال اب ال اء العال في ت ع أن مات في ج ولة وال ف ال ل ــــــ ا أعل ال
ة ( ة ال ف CBUAE"اإلمارات الع ه اد ال ع االق نامج ال لة.و") ع (أ) ب ال وال ف رأس ال م ت ة (ب) ح الق

ى اآلن  ة ح ة ال ولة اإلمارات الع ف ال ل ها ال ي اع اءات ال ع اإلج ة ل ال .٢٥٦اإلج ار دره ا شارك مل
ولة اإلمارات ا ف ال ل نامج ال ة.ال في ب ة ال لع

ـــــــادرة في  ة ال ول ة ال اســـــــ عای ال ل ال هات م ج ًا مع ت اشـــــــ ولة ٢٠٢٠مارس ٢٧ت ف ال ل ـــــــ ل م ال م  ، ق
اً في  ـــ هًا م ج ة ت ال مات ال ة ت ال ي وه ي العال ق أب ـــ ة  ال مات ال ة دبي لل ة وســـل ة ال ٢٢اإلمارات الع

ل  قعة:٢٠٢٠أب ان ال ائ االئ اس خ اء ق ة أث ال ارات ال ی على االع

ا )أ ة في م ه ادات ال ًا لل ف هاك العه في ح ذاته م ازل ع ان عات، أو ال ف ق لل اد ال ــــ ع تعل ال ال 
ة،  ال ة ال ان في ال االئ

ة واء )ب ـــــــ١٩-فال ف خالت ال غ ال ع م ف ، و ـــــــ قع ال ًا، ال ی ر ها ت ي ســـــــ ال ف ار ال
ة. ل اذج ال ة لل ة أ إعادة معای ة ال ولة اإلمارات الع ال ل

لة األجل)ج ان  ا االئ أث م ل أن ت ی م غ ال م ال ل یه ال ب ال ف ل ل   ١٩ـــــــــ
أث  ی ق ی .م أول ال ل دائ ـــــ ة ون  ه ادات ال اك حالة م ال ان ه ی ما إذا  امل ل ه الع ی ال في ه

ان ا االئ في م

ف قعة١٩-أث  ان ال ائ االئ على خ
ة رق  ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ار ال ل إ وف ٩ی اًء على ال قعة ب ة ال ان ــــائ االئ ی ال ة تق ال ة ال ــــاد االق

قعة. عة م وال م ال م ـــــــــــ قعة،  ة ال ــــــــــاد ــ وف االق ل ال قعة في  ة ال ان ــــــــــائ االئ ــ م أجل تق ال
عة م  ل م قعة ت ة ال ان ــائ االئ ات ال ی ان أن تق ــ ة، ل اســ ات م ج فاوتة، و رجات م ة ب ــاد هات االق ار ــ ال

ائج اال لة.ال ة ال ــاد ة رق ق ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ار ال ان مالءمة إ ــ ة ل ة ق ع ال  ات ٩ی ی وتق
ع األوقات. ة في ج ات قعة ال ة ال ان ائ االئ ال

ف ـــــار  ل الن أث ال اجعة ال اس١٩-قام ال  ق اصـــــة  اضـــــات ال خالت واالف قعة على ال ة ال ان ـــــائ االئ ال
ة رق  ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ة.٩لل ف مات ال عل ء ال ففي ضــــــ ال وضــــــع  ل عام، ال ی ــــ ر ١٩-ــ اً و غ م

قعة. ة ال ان ائ االئ ات ال ی ق في تق ث ل م ه  ع ع تأث عل م ال ا  حلة، م ه ال غ م على ال عة في ه
، ودراكاً  ن ذل قع أن  اءأن م ال ق تأث زادة لل ل، فق قام ال ب لي دون أ شــــــ معق ــــاد ال ــ ة االق تأث على ب

ار  ائ وزالة أ س ار ال ة ال ال اعاح الي:ت قعة على ال ال ة ال ان ائ االئ اس ال في ق

االحتماالت المحددةالمحددةاالحتماالت 
١٩-كوفیدبعد١٩-قبل كوفیدما السیناریو

%٤٠%٧٢االساسي
%٢٠%١٤التصاعدي
%٤٠%١٤التنازلي

قعة  ة ال ان ـــائ االئ ف اإلدارة إلى زادة ال ـــ لي وعادة ت ـــاد ال ار االق ـــ دة ل االت ال ات في االح غ ه ال أدت ه
ة  ة في ٥٢ق ه الثة أشـــــه ال ة ال ن دره لف ـــــ ال في إعادة .٢٠٢٠مارس ٣١مل ة وســـــ ی فات تق ـــــ إن إعادة ال

فة دورة ها  .تق تأث



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
لمرحلیة الموجزةاإلیضاحات حول البیانات المالیة ا

(غیر مدققة)٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثةلفترة 

-٣١-

ة -٢٠ الن ة رأس ال فا

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

%١٣٫٦%١٠٫٦نسبة الشق األولالعادیةحقوق المساھمین 
%١٣٫٦%١٠٫٦الشق األول من رأس المال

%١٤٫٧%١١٫٨كفایة رأس المالنسبة 

اد  ع االق نامج ال ار ب ة في إ ة ال ولة اإلمارات الع ف ال ل مة م ال ق ال ال ف رأس ال مة ت ء م ح ك
ك  ح لل ــــ ف، ُ ه ــــ ة ال ــــ ي ب ال ال ي رأس ال ا فادة م اح ــــى ٢,٥االســــ ل م ٦٠٪  أق فع ١٥٪ ســــار ال

ى ٢٠٢٠مارس  ـــــ ٣١ح ة .٢٠٢١د ـــــ ات ن ل ف ال األدنى ل ا، ی ال ه ف رأس ال ف امل ل هالك ال ع االســـــ
ال إلى  ة رأس ال ات ١٣٬٠٪ (مقابل ١١٬٥كفا قًا) لف قة ســــــا دة.٪ ال ة ال ــــ ال ي تقع ضــ ة ال اســــــ ــــ ال في ال ــ

ه ة ال ة للف ة ال ولة اإلمارات الع ف ال ل ات ال عل ل وفقًا ل ع ال ال ات ال األدنى م رأس ال ل ال ل ة االم
.٢٠٢٠مارس ٣١في 


