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مجلس إدارةتقریر مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة إلى السادة 
)ش.م.ع( البنك العربي المتحد

المقدمة
بيـان المركز )، والتي تـتألف من "البنـك) ("ش.م.ع(لبـنك العربي المتحـد  ل  ةالمرفقـ   ةالموجز   ةالمرحليـ ة  المـاليـ   اتبيـانـ اللقـد راجعـنا  

ــامل  الدخلو   لدخللذات العالقة والبيانات المرحلية  ٢٠٢٢مارس  ٣١المالي الموجز المرحلي كما في   والتدفقات النقدیة   الشـــ
ــــهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضــــــاحات  الملكية  والتغيرات في حقوق  ــــؤولة عن التفســــــيریةلفترة الثالثة أشــ . إن اإلدارة مســ

 إعداد التقاریر المالية المرحلية ، ٣٤لمعيار المحاســــــبي الدولي رقم لإعداد وعرض هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية وفقًا  
 اً سـتنتاج حول هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية اسـتنادا"). إن مسـؤوليتنا هي إعطاء  ٣٤("المعيار المحاسـبي الدولي رقم  

إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليــة    ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم  

السـتفسـارات بصـورة المنجزة من قبل مدقق حسـابات المنشـأة المسـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب ا
رئيســـية من األشـــخاص المســـؤولين عن األمور المالية والمحاســـبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. 
إن مجـال عملـية المراجعـة أـقل بكثير من مجـال التـدقيق اـلذي یتم وفـقًا لمعـایير التـدقيق اـلدوليـة وبـناء عليـه فـإنهـا ال تمكنـنا من  

التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـــق. بناء على ذلك الحصول على  
فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.

االستنتاج
ــــــــــا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية الموجزة  المرفقة لم یتم إعدادها، استنادًا إلى مراجعتنـ

.٣٤من جميع النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

عن إرنست ویونغ

وقعت من قبل:
أنتوني اوسوليفان

شریـك
٦٨٧قيد:  الرقم 

٢٠٢٢أبریل   ٢٨
، اإلمارات العربية المتحدة دبي





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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٣إلى  ٨تشكل اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
. ٢المالية المرحلية الموجزة للبنك مدرج في الصفحة  المعلومات الحسابات المستقلين حول مراجعة  

 -٤ -

فترة ثالثة أشھر منتھیة في 
مارس (غیر مدققة) ٣١

 ──────────────────── إیضاح 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

١٠٧٬٥٨٩١١٤٬٨٢٢دخل الفوائد 
٥٬٩٦١٦٬٥٤٨الدخل من منتجات التمویل االسالمي 

────────────
١١٣٬٥٥٠١٢١٬٣٧٠إجمالي دخل الفوائد والدخل من منتجات التمویل االسالمي 

)  ٤١٬٩٥٠( ) ٣٨٬٢٠٩( الفوائد مصاریف  
) ١٥٬٢٨٦( ) ٨٬٤٦٢( منتجات اسالمیة - توزیعات على المودعین 

────────────
) ٥٧٬٢٣٦( ) ٤٦٬٦٧١( إجمالي مصاریف الفوائد وتوزیعات على المودعین 

٦٦٬٨٧٩٦٤٬١٣٤صافي دخل الفوائد والدخل من منتجات اسالمیة بعد تنزیل التوزیعات على المودعین 

١٢٬٤٩٤١١٬٥٤٩صافي دخل الرسوم والعموالت 
٤٬٦١٦٤٬٣١٢دخل صرف العمالت األجنبیة 

٣٢٬٨٦٣٥٢٬٣٢٤دخل تشغیلي آخر 
────────────

١١٦٬٨٥٢١٣٢٬٣١٩إجمالي الدخل التشغیلي  
 ────── ──────

) ٣٥٬٣٢٨( ) ٣٣٬٩٠٦( مصاریف مزایا الموظفین 
) ٦٬٨١١( ) ٥٬٣٤٨( االستھالك  

) ١٧٬٥٠٣( ) ١٩٬٢٢٧( مصاریف تشغیلیة أخرى 
 ────── ──────

) ٥٩٬٦٤٢( ) ٥٨٬٤٨١( إجمالي المصاریف التشغیلیة 
────── ──────

٥٨٬٣٧١٧٢٬٦٧٧األرباح قبل خسائر االنخفاض في القیمة 

) ٦٢٬٤٧٧( ) ٢٧٬٩٨٣( ١١صافي خسائر االنخفاض في القیمة 
────── ──────

٣٠٬٣٨٨١٠٬٢٠٠صافي األرباح للفترة 
══════════════

٤٠٫٠٢٠٬٠١ربحیة السھم (األساسي والمخفف بالدرھم) 
══════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٣إلى  ٨تشكل اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
. ٢المالية المرحلية الموجزة للبنك مدرج في الصفحة  المعلومات الحسابات المستقلين حول مراجعة  

 -٥ -

أشھر منتھیة في ثالثة فترة  
(غیر مدققة) مارس ٣١

───────────────
٢٠٢٢

ألف درھم 
٢٠٢١

ألف درھم 

٣٠٬٣٨٨١٠٬٢٠٠صافي األرباح للفترة 

بنود الخسائر الشاملة األخرى 

البنود التي قد أو یتم الحقاً إعادة تصنیفھا إلى 
بیان الدخل 

القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: 

) ٥٥٬٦٣١( ) ١٣٣٬٠٨٤( صافي التغیرات في القیمة العادلة خالل الفترة  
٥٬٩٩٦٤٬٢٤٦التغیر في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٨٥٬٣٨٩٢١٬٦٣٩المعاد تصنیفھ إلى بیان الدخل 
──────────────

) ٢٩٬٧٤٦( ) ٤١٬٦٩٩( بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 
──────────────

) ١٩٬٥٤٦( ) ١١٬٣١١( إجمالي بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 
═════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٣إلى  ٨تشكل اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
. ٢المالية المرحلية الموجزة للبنك مدرج في الصفحة  المعلومات الحسابات المستقلين حول مراجعة  

 -٦ -

فترة الثالثة أشھر 
مارس (غیر مدققة) ٣١المنتھیة في  

───────────────────

إیضاح 
٢٠٢٢

ألف درھم 
٢٠٢١

ألف درھم 
األنشطة التشغیلیة 

٣٠٬٣٨٨١٠٬٢٠٠للفترة صافي األرباح 
التعدیالت للبنود التالیة: 

٥٬٣٤٨٦٬٨١١االستھالك 
) ٢٬٩٠٤( - موجودات ثابتة الربح من بیع  

) ٨٤٦( ) ١٣٬٣٥٦( الربح من بیع موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة الدین 
١١٢٧٬٩٨٣٦٢٬٤٧٧صافي خسائر االنخفاض في القیمة 

٣٬٠٨٨٣٬٧٢٩إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات 
صافي خسائر/(أرباح) القیمة العادلة من استبعاد استثمارات 

) ٤٢٬٠٠٠( ٧٥وأدوات إسالمیة 
٢٤- خسائر غیر محققة من استثمارات 

────────────────
٥٣٬٥٢٦٣٧٬٤٩١التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل الحركات في رأس المال العامل 

────────────────

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
٧٣٠١٬٧٠٧٤٣٠٬٧٨٤مدینة ذمم تمویل إسالمي قروض وسلفیات و 

٤٬٠٧٢) ١٥٬٣٤١( األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تستحق بعد ثالثة أشھر 
٨٨٬٨٨٥٥٦٬٦٤٨ھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة 

) ١٣٬٤٣٤( ) ٣٤٬٥٩٠( موجودات أخرى 
) ٢٣٠٬٨٣٥( ) ١٬١١٨٬٦١١( مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر 

) ٤٠٧٬٩٩٥( ) ٢٨٦٬٢٠٧( ١٠ودائع العمالء وودائع عمالء المعامالت االسالمیة 
) ٥٧٬٤٢٦( ٥٢٬٢٦٣مطلوبات أخرى 

────────────────
) ١٨٠٬٦٩٥( ) ٩٥٨٬٣٦٨( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة 

األنشطة االستثماریة 
) ٣٬٢٤٣( ) ٥٬٠٢٦( رأسمالیة قید التنفیذ شراء موجودات ثابتة وأعمال  

) ٧٤٩٬٧٢١( ) ٤٧٩٬٢٤٦( شراء استثمارات 
٧٠٬٣٥٦٦٧٦٬٦٣٠مبالغ محصلة من استرداد / بیع استثمارات 

٧٬٥٠٠- مبالغ محصلة من بیع موجودات ثابتة 
٧٠٬٠٠٠٢٬٩٤٧مبالغ محصلة من بیع موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة الدین 

────────────────
) ٦٥٬٨٨٧( ) ٣٤٣٬٩١٦( صافي النقد الناتج المستخدم في األنشطة االستثماریة 

────────────────
األنشطة التمویلیة 

-- التدفقات النقدیة من النشاط التمویلي 
────────────────

-- صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 
────────────────

) ٢٤٦٬٥٨٢( ) ١٬٣٠٢٬٢٨٤( صافي النقص في النقدیة وشبھ النقدیة 

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

٣٧٨٬٦٠٧٥٠٠٬١٢٥مارس ٣١النقدیة وشبھ النقدیة في  
════════════════

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

٨٤٨٬٢٨٣٩١٣٬٦٣٩النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 
١٤٠٬٩٣٠٤٠٥٬٩٨٩مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  

) ٨١٩٬٥٠٣( ) ٦١٠٬٦٠٦( مبالغ مستحقة للبنوك  
────────────────
٣٧٨٬٦٠٧٥٠٠٬١٢٥

════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

المالية المرحلية الموجزة للبنك مدرج  المعلومات المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٣إلى  ٨تشكل اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
. ٢في الصفحة  

 -٧ -

رأس 
المال 

احتیاطي 
خاص 

احتیاطي 
قانوني 

احتیاطي 
عام 

احتیاطي 
إعادة التقییم 

التغیرات  
المتراكمة 

خسائر 
المجموع متراكمة 

في القیمة  
العادلة 

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

١٬٥١١٬٨٩٢) ٦١٠٬٥٨٧( ٧٬٦٥٦-٢٬٠٦٢٬٥٥٠٧٬٠١٩٣٥٬٩٤٣٩٬٣١١(مدققة) ٢٠٢٢ینایر  ١في  
٣٠٬٣٨٨٣٠٬٣٨٨------أرباح الفترة 

) ٤١٬٦٩٩( -) ٤١٬٦٩٩( -----بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 
────────────────────────────────────────────────────────

) ١١٬٣١١( ٣٠٬٣٨٨) ٤١٬٦٩٩( -----للفترة (الخسائر الشاملة)  / إجمالي الدخل الشامل  
────────────────────────────────────────────────────────

١٬٥٠٠٬٥٨١) ٥٨٠٬١٩٩( ) ٣٤٬٠٤٣( -٢٬٠٦٢٬٥٥٠٧٬٠١٩٣٥٬٩٤٣٩٬٣١١(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١في  
════════════════════════════════════════════════

١٬٤٥٤٬٥٤٣) ٦٦٧٬٢٥٧( ٢٨٬٩٢٤٩٬٣١١٥١٧٢٠٬٤٩٨-٢٬٠٦٢٬٥٥٠(مدققة) ٢٠٢٢ینایر  ١في  
١٠٬٢٠٠١٠٬٢٠٠------أرباح الفترة 

) ٢٩٬٧٤٦( -) ٢٩٬٧٤٦( -----بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 
────────────────────────────────────────────────────────

) ١٩٬٥٤٦( ١٠٬٢٠٠) ٢٩٬٧٤٦( -----للفترة (الخسائر الشاملة)  / إجمالي الدخل الشامل  
-٦-) ٦( ----تحویل استھالك أراضي ومباني 

-٥١١-) ٥١١( ----إعادة تقییم المحول من بیع المباني 
────────────────────────────────────────────────────────

(غیر مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١في  
١٬٤٣٤٬٩٩٧) ٦٥٦٬٥٤٠( ) ٩٬٢٤٨( -٢٨٬٩٢٤٩٬٣١١-٢٬٠٦٢٬٥٥٠

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



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 
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الوضع القانوني واألنشطة -١

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

) لسنة  ٨لشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( الشارقة، وتم تسجیل البنك كشركة مساھمة عامة وفقاً ألحكام قانون ا 
٢٥٠٢٢المسجل ھو ص.ب  المكتب(وتعدیالتھ). یقع مكتب البنك المسجل في إمارة الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة. عنوان  ١٩٨٤
، اإلمارات العربیة المتحدة. الشارقة

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. 

قاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة والتفسیرات الصادرة  یتم إعداد البیانات المالیة للبنك وف 
انون  عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة ومتطلبات القوانین الساریة المفعول في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. صدر المرسوم بالق 

بشأن الشركات التجاریة بتاریخ  ٢٠١٥لسنة ٢والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ٢٠٢٠ة لسن ٢٦االتحادي رقم 
. إن البنك بصدد مراجعة األحكام الجدیدة والتأكد من االمتثال  ٢٠٢٢ینایر  ٢، حیث أدخلت التعدیالت حیز التنفیذ بتاریخ  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠

للتعدیالت الساریة. 

واألحكام المحاسبیةوالتقدیراتت في السیاسات التغیرا-٢

التغییرات في السیاسات المحاسبیة ١- ٢
في إعداد المعلومات المالیة السنویة  مع تلك المستخدمة  الموجزة تتوافق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة  

لم یطبق البنك بشكل مبكر  ولكن، . ٢٠٢٢ینایر  ١معاییر جدیدة ساریة اعتباًرا من  اتباع ، باستثناء  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للبنك للسنة المنتھیة في  
.لم یصبح ساري المفعول بعد ه و أي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصدار 

٢٠٢٢ینایر  ١التفسیرات التي یسري مفعولھا للفترة المحاسبیة للبنك والتي تبدأ في  المعاییر والتعدیالت و 

٣التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  – اإلشارة إلى اإلطار التصوري  

النسخة السابقة من اإلطار التصوري لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة باإلشارة إلى النسخة الحالیة الصادرة  اإلشارة إلى تستبدل التعدیالت  
.دون أن یغیر ذلك من متطلباتھ بشكٍل جوھري ٢٠١٨في شھر مارس  

ج األعمال لتفادي إصدار أرباح أو خسائر  دم -٣تضیف التعدیالت استثناًء لمبدأ التثبیت الوارد في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
المخصصات  ٣٧"الیوم الثاني" المحتملة الناتجة للمطلوبات والمطلوبات الطارئة التي قد تكون ضمن نطاق المعیار المحاسبي الدولي رقم 

الرسوم،  -یة إلعداد التقاریر المالیة  ) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدول ٢١والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة أو التفسیر رقم ( 
)  ٢١أو التفسیر رقم ( ٣٧الواردة في المعیار المحاسبي الدولي رقم  الشروط إذا تم تكبدھا بشكٍل منفصل. یتطلب االستثناء من المنشآت تطبیق  

طار التصوري، لتحدید ما إذا كان االلتزام الحالي  الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، على التوالي، بدًال من اإل 
لتوضیح أن الموجودات  ٣في تاریخ االستحواذ. تضیف التعدیالت أیًضا فقرة جدیدة إلى المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  قد نشأ 

.الطارئة غیر مؤھلة للتثبیت في تاریخ االستحواذ 

لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموجزة للبنك حیث لم یكن ھناك موجودات طارئة ومطلوبات ومطلوبات  
.طارئة ضمن نطاق ھذه التعدیالت التي نشأت خالل الفترة 
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التغیرات في السیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة (تتمة) -٢

(تتمة) ي السیاسات المحاسبیة التغیرات ف ١- ٢

(تتمة) ٢٠٢٢ینایر  ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التي یسري مفعولھا للفترة المحاسبیة للبنك والتي تبدأ في  

.١٦التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  – المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود  - الممتلكات والمكائن والمعدات  

یحظر التعدیل على المنشآت الخصم من تكالیف أي بند من بنود الممتلكات والمكائن والمعدات، أي مبالغ محصلة من بیع البنود والتي تنتج  
ة  أثناء إیصال بند الموجودات إلى موقعھ وحالتھ الالزمة حتى یتسنى تشغیلھ بالشكل المقصود من قبل اإلدارة. وبدًال من ذلك، تقوم المنشأ 

یت المبالغ المحصلة من بیع تلك البنود، وتكالیف إنتاج تلك البنود، ضمن األرباح أو الخسائر بتثب 

متلكات  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموجزة للبنك حیث لم تكن ھناك مبیعات لھذه البنود التي تنتجھا الم 
ھا. ي أو بعد بدایة أقرب فترة یتم عرض واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام ف 

بالمائة للتوقف عن تثبیت المطلوبات المالیة ١٠الرسوم في اختبار نسبة  – األدوات المالیة  - ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

المطلوبات المالیة الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوھرًیا عن  یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنھا المنشأة عند تقییم ما إذا كانت شروط بند  
شروط بند المطلوبات المالیة األصلي. تتضمن ھذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المقبوضة بین المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم  

ال یوجد تعدیل مماثل مقترح للمعیار المحاسبي الدولي  المدفوعة أو المقبوضة من قبل إما المقترض أو المقرض بالنیابة عن بعضھما البعض. 
٣٩رقم  

خالل  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموجزة للبنك حیث لم یكن ھناك تعدیالت على األدوات المالیة للبنك  
.الفترة 

المعاییر الصادرة ولكن لم یسر مفعولھا بعد 

فسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة، لكن لم یسر مفعولھا بعد، حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموجزة للبنك تم  إن المعاییر والت 
.اإلفصاح عنھا أدناه. ینوي البنك اتباع ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء، عندما تصبح ساریة المفعول 

عقود التأمین ١٧داد التقاریر المالیة رقم  المعیار الدولي إلع •
تصنیف المطلوبات على أنھا متداولة أو غیر متداولة -١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  •

لجنة تفسیرات  لیس ھناك معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو التفسیرات الصادرة عن  
ینایر  ١أت في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتي قد تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا للمرة األولى على السنة المالیة للبنك التي بد 

وكان یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة للبنك. ٢٠٢٢

لرئیسیة التقدیرات واألحكام المحاسبیة ا ٢- ٢
المالیة المرحلیة الموجزة یتطلب من اإلدارة وضع التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ  البینات إن إعداد  

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

للبنك   المحاسبیة  السیاسات  تطبیق  عند  اإلدارة  اتخذتھا  التي  األخرى  الجوھریة  األحكام  كانت  الموجزة،  المرحلیة  الرئیسیة  المالیة  والمصادر 
. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالیة المدققة وللسنة المنتھیة في  البیانات للتقدیرات غیر المؤكدة نفس األحكام والمصادر المطبقة في  
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة - ٣

المالیة البیانات أسس إعداد ١-٣

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

المالیة  المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل البنك في البیانات إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعداد 
. ١-٢، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضاح  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنویة للسنة المنتھیة في  

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

لیست بالضرورة داللة على النتائج التي قد تكون متوقعة  ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثة . باإلضافة إلى ذلك، إن نتائج فترة ٢٠٢١
. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١للسنة المالیة الكاملة المنتھیة في  

ھذه   إعداد  السیاسات المحاسبیة للبنك  المعلومات وعند  تطبیق  عند  اإلدارة  اتخذتھا  التي  الجوھریة  األحكام  كانت  الموجزة،  المرحلیة  المالیة 
المبینة في  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١والمصادر الرئیسیة للتقدیرات نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة كما في وللسنة المنتھیة في  

. ٢-٢إیضاح  

سات المحاسبیة الھامة السیا ٢- ٣

یانات المالیة المدققة  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل البنك في الب 
. ١-٢ح حة في اإلیضا ، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموض ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنویة للسنة المنتھیة في  

ربحية األسهم - ٤

كما یلي: المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة إلى األرباح إلى حاملين األسهم العادیة وتم احتساب  ستند الربح األساسي للسهم ی 

أشهر غير المدققة المنتهية في  الثالثة  لفترة  
مارس ٣١

───────────────────────
٢٠٢٢٢٠٢١

درهم ألف  درهم ألف  

٣٠٬٣٨٨١٠٬٢٠٠صافي أرباح الفترة 
════════════════════

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة: 
المتوسط المرجح لعدد األسهم البالغ قيمة كل منها درهم واحد قيد التسویة  

٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩خالل الفترة 
════════════════════

درهم ٠٬٠١درهم ٠٬٠٢الربح األساسي للسهم الواحد  
════════════════════

على ربحية السهم  مخفف  الربح المخّفض للسهم مماثل للربح األساسي للسهم نظرًا لعدم قيام البنك بإصدار أي أدوات قد یكون لها تأثير  إن  
عند استخدامها. 
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نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي - ٥

غیر مدققة 
مارس ٣١

مدققة 
دیسمبر ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم درھم ألف  

٤٦٬٦٥٥٥٦٬٤٢٤نقد في الصندوق 

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي: 
٣٣٣٬٨١٢٦٥٣٬١٤١الودائع القانونیة والودائع األخرى لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 

٧٥٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠تسھیل الودائع القصیرة 
──────────────
١٬١٣٠٬٤٦٧٢٬٠٠٩٬٥٦٥
══════════════

ألف درهم). ٢٦٦٬٨٤٣– ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درهم ( ٢٨٢٬١٨٤تتضمن متطلبات االحتياطي القانوني بمبلغ  *

للبنك. إن أرصـــــــدة  إن متطلبات االحتياطي التي یحتفظ بها مصـــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي غير متاحة لتمویل العمليات اليومية  
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عالية الدرجة بطبيعتها. 

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى - ٦

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

١٧١٬٨٢٣٢٢٨٬٧٣٥ودائع تحت الطلب 
١٥٠٬٠٠٠- ودائع ألجل 

──────────────
١٧١٬٨٢٣٣٧٨٬٧٣٥
══════════════

ــارة االئتمان المتوقعة بمبلغ   ـــص خســـ ــمبر  ٣١ألف درهم ( ٦٨یحتفظ البنك بالمرحلة األولى من مخصــ ألف درهم) على  ١٣٤- ٢٠٢١دیســـ
مبالغه المستحقة من البنوك األخرى. 

وك  ألف درهم) مودعة لدى بن ١٣٧٬٢٦٨– ٢٠٢١دیســـــمبر  ٣١ألف درهم ( ١٥١٬٥٢٨تشـــــتمل المســـــتحقات من البنوك األخرى على مبلغ  
ــمبر  ٣١ألف درهم ( ٣٠٬٨٩٣أجنبية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. مبلغ   ألف درهم) محتفظ بها لدى بنوك  ١١٩٬٧٧٨- ٢٠٢١دیسـ

أخرى كهامش لمعامالت مشتقة. 
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اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -١٢ -

تمویل إسالمي مدینة ذمم  و قروض وسلفيات - ٧

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم درھم ألف  

فیما یلي تصنیف محفظة القروض والسلفیات: 

١٬٠١٢٬٦١٠١٬٠٨٩٬١٨٦سحوبات على المكشوف 
٦٬٩٢٠٬٥٣٦٧٬١٧٦٬٩٧٧* قروض ألجل (متوسطة وقصیرة األجل) 

٥٣٩٬٦٤٨٥٠٥٬٣٦٧قروض مقابل إیصاالت أمانة 
١١٨٬٨١٠١٥٣٬٩٨٩كمبیاالت مخصومة 
٣١٬٣٧١٤٢٬٧٨٥سلفیات نقدیة أخرى 

٤٧٬٨٩٠٤٩٬٨٧١فواتیر مسحوبة بموجب اعتمادات مستندیة 
────────────────

٨٬٦٧٠٬٨٦٥٩٬٠١٨٬١٧٥ومستحقات التمویل اإلسالمي القیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات  
ومستحقات  ناقصا: مخصص االنخفاض في القیمة على القروض والسلفیات 

التمویل اإلسالمي 
 )٨٠٤٬٨٢٥( ) ٧٨٦٬٥٠٧ (

────────────────
٧٬٨٨٤٬٣٥٨٨٬٢١٣٬٣٥٠ومستحقات التمویل اإلسالمي صافي القروض والسلفیات  

════════════════

درهم). ألف  ١٬٦٨٠٬٣٩٣– ٢٠٢١دیسمبر  ٣١درهم ( ألف  ١٬٥٩٥٬٢٩٤تشتمل قروض التجزئة  * 

ـــمبر ٣١درهم ( ألف  ٤٧٢٬٣٨٣بمبلغ  اإلجمالية  إن ذمم التمویل اإلســـــــــالمي المدینة   درهم) تم تثبيتها من  ألف ٤٥٤٬٦٤٦- ٢٠٢١دیســــــ
خالل نافذة إسالمية متوافقة مع أحكام الشریعة بالبنك. 

ـــــالمي ، بلغ إجمالي القروض  ٢٠٢٢مارس  ٣١في   ــتحقات التمویل اإلســ ــلفيات ومســـــ التي تعرضـــــــت النخفاض فردي في القيمة قبل  والســـــ
– ٢٠٢١دیســــــــمبر  ٣١درهم ( ألف  ١٬٠٧٣٬٧٤٢اقتطاع أي مخصــــــــص لالنخفاض في القيمة تم تقييمه على أســــــــاس فردي مبلغا قدره  

درهم). ألف ١٬١٣٨٬٠٢٣



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -١٣ -

تمویل إسالمي مدینة (تتمة) ذمم  قروض وسلفيات و - ٧

مع المراحل: والسلفيات إجمالي األرصدة من القروض  تصنيف  

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

٩٬٧١٤- - ٩٬٧١٤أعلى درجة 
٧٬٣٤٥٬٤٢٤- ٦٬٩٥٠٬٥٠١٣٩٤٬٩٢٣الدرجة القیاسیة 

٢٤١٬٩٨٥- ٢٤١٬٩٨٥- قائمة المراقبة 
١٬٠٧٣٬٧٤٢١٬٠٧٣٬٧٤٢- - التعثر 

────────────────────────────────
٦٬٩٦٠٬٢١٥٦٣٦٬٩٠٨١٬٠٧٣٬٧٤٢٨٬٦٧٠٬٨٦٥مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ٧٨٦٬٥٠٧( )  ٥٠٧٬١٣٤( )  ١٩٩٬٣٥٩( )  ٨٠٬٠١٤( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────────

٦٬٨٨٠٬٢٠١٤٣٧٬٥٤٩٥٦٦٬٦٠٨٧٬٨٨٤٬٣٥٨(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  
════════════════════════════

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

١٣٬١٦٤- - ١٣٬١٦٤أعلى درجة 
٧٬٧٤٢٬١٤٨- ٧٬٢٥٠٬١١١٤٩٢٬٠٣٧الدرجة القیاسیة 

١٢٤٬٨٤٠- ١٢٤٬٨٤٠- قائمة المراقبة 
١٬١٣٨٬٠٢٣١٬١٣٨٬٠٢٣- - التعثر 

────────────────────────────────
٧٬٢٦٣٬٢٧٥٦١٦٬٨٧٧١٬١٣٨٬٠٢٣٩٬٠١٨٬١٧٥مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ٨٠٤٬٨٢٥( ) ٥٤٤٬٧٠٩( ) ١٧٥٬٠٥٣( ) ٨٥٬٠٦٣( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────────

٧٬١٧٨٬٢١٢٤٤١٬٨٢٤٥٩٣٬٣١٤٨٬٢١٣٬٣٥٠(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -١٤ -

تمویل إسالمي مدینة (تتمة) ذمم  قروض وسلفيات و - ٧

: ومستحقات التمویل اإلسالمي األرصدة االجمالية للقروض والسلفيات  الحركة في 

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم القیمة المدرجة اإلجمالیة 

٢٠٢١٧٬٢٦٣٬٢٧٥٦١٦٬٨٧٧١٬١٣٨٬٠٢٣٩٬٠١٨٬١٧٥دیسمبر  ٣١كما في  
) ٢٧٧٬٩٧٤( ) ٥٬٩٢١( ) ١٨٬٧١٣( ) ٢٥٣٬٣٤٠( والتي تم سدادھا  الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  

)  ٦٩٬٣٣٦( ) ٦٩٬٣٣٦( - - المشطوبات 
- ٥٤٬٨٢٤٨٧٠)  ٥٥٬٦٩٤( ١المحول من المرحلة  
- ١٠٬١٠٦) ١٦٬٠٨٠( ٢٥٬٩٧٤المحول من المرحلة  
- - - ٣المحول من المرحلة  

────────────────────────────────
٢٠٢٢٦٬٩٦٠٬٢١٥٦٣٦٬٩٠٨١٬٠٧٣٬٧٤٢٨٬٦٧٠٬٨٦٥مارس  ٣١كما في  

════════════════════════════

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم القیمة المدرجة اإلجمالیة 

٢٠٢٠٧٬٤٦٨٬٠٥٨١٬٥٢٣٬٩٢٦١٬٦٧٧٬١٩٩١٠٬٦٦٩٬١٨٣دیسمبر  ٣١كما في  
والتي تم   صافي  الموجودات المنشأة حدیثاً 

سدادھا  
 )٦٣٩٬١٤٩( ) ٢٠١٬٥٠٠( ) ٢٤٣٬٨٣٣( ) ١٩٣٬٨١٦ (

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

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

════════════════════════════

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

٢٠٢١٨٥٬٠٦٣١٧٥٬١٠٧٥٤٤٬٦٥٥٨٠٤٬٨٢٥دیسمبر  ٣١الرصید كما في  
٥٬٣٢٥١٤٬٩٥٩٣٠٬٦٨٤٥٠٬٩٦٨المحّمل على بیان الدخل  

)  ٦٩٬٣٣٦( )  ٦٩٬٣٣٦( - - مشطوبات 
- - ) ٤٢٧( ٤٢٧شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة  

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

 )١٠٬٨٠١) ١٠٬٨٠١ -

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

 - )١٬٠٨١) ١٬٠٨١ -

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

ومطلوبات طارئة 

٥٠٥٠

────────────────────────────────
٨٠٬٠١٤١٩٩٬٣٥٩٥٠٧٬١٣٤٧٨٦٬٥٠٧(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -١٥ -

إسالمي مدینة (تتمة) تمویل  ذمم  قروض وسلفيات و - ٧

: والسلفيات مخصص االنخفاض في القيمة للقروض  الحركة في 

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠٢٠٨٧٬٣٩٨٢٩٤٬٨٤١١٬٢٧٣٬٣٠٥١٬٦٥٥٬٥٤٤دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
٢٠٬٨٣٤٦١٬٥٧٤٦٧٬٧٧٢١٥٠٬١٨٠المحّمل على بيان الدخل  

) ١٬٠١١٬٨٥٩( ) ١٬٠١١٬٨٥٩( - - مشطوبات 
- - ) ٢٬٩٠٧( ٢٬٩٠٧شهراً ١٢تم تحویلها إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  

المحول إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  
- - ٢٦٬٠٧٦) ٢٦٬٠٧٦( القيمة االئتمانية غير المعرضة لالنخفاض في  

المحول إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  
- ٢٠٤٬٤٧٧) ٢٠٤٬٤٧٧( - المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية 

المحول إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر  
االلتزامات  المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية على  

والمطلوبات الطارئة 
 - -١٠٬٩٦٠١٠٬٩٦٠

────────────────────────────────
٨٥٬٠٦٣١٧٥٬١٠٧٥٤٤٬٦٥٥٨٠٤٬٨٢٥(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -١٦ -

استثمارات وأدوات اسالمية - ٨

غیر مدققة 
٢٠٢٢مارس  ٣١

───────────────────────

مدققة 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

───────────────────────
المجموع غیر مدرجة مدرجة المجموع غیر مدرجة مدرجة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
الدین 

القیمة العادلة من خالل بنود  
الدخل الشامل األخرى 

٢٬٣١٤٬٥٦٨- ٢٬١٤٦٬٤٠٣٢٬٣١٤٬٥٦٨- ٢٬١٤٦٬٤٠٣محلیة 
١٬١٠٦٬٠٢٠- ١٬٠٦٩٬٧١٩١٬١٠٦٬٠٢٠- ١٬٠٦٩٬٧١٩خارجیة 

التكلفة المطفأة 
- - - ٣٩٨٬٩٢٢- ٣٩٨٬٩٢٢محلیة 

١١١٬١٧٦- ١٩٤٬٧٥٧١١١٬١٧٦- ١٩٤٬٧٥٧خارجیة 
───────────────────────────────────────────────

٣٬٥٣١٬٧٦٤- ٣٬٨٠٩٬٨٠١٣٬٥٣١٬٧٦٤- ٣٬٨٠٩٬٨٠١مجموع سندات الدین 
═════════════════════════════════════════════

حقوق الملكیة: 
خالل بنود  القیمة العادلة من  

الدخل الشامل األخرى 
٤٦٧٤٦٧- ٤٦٧٤٦٧- محلیة 

١٢٢٧٦١٩٨١٥٢٧٦٢٢٨خارجیة 

───────────────────────────────────────────────
١٢٢٥٤٣٦٦٥١٥٢٥٤٣٦٩٥مجموع حقوق الملكیة 

═══════════════════════════════════════════════
٣٬٨٠٩٬٩٢٣٥٤٣٣٬٨١٠٬٤٦٦٣٬٥٣١٬٩١٦٥٤٣٣٬٥٣٢٬٤٥٩مجموع االستثمارات 

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

) ٢٬٢٤٢( ) ٢٬٢٤٢( خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────
٣٬٨٠٨٬٢٢٤٣٬٥٣٠٬٢١٧صافي االستثمارات 

════════════════

ــنفة بالقيمة العادلة من خالل   ــتثماریة والمصـ ــائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة األولى على أوراقه المالية االسـ بنود  یحتفظ البنك بمخصـــص الخسـ
ألف درهم). ٢٣٬٢٦٠- ٢٠٢١دیسمبر  ٣١( ٢٠٢٢مارس ٣١ألف درهم كما في  ٢٩٬٢٦٠الدخل الشامل األخرى بمبلغ  

درهم)  ألف ٨١٦٬٤٣٧- ٢٠٢١دیســــــــــمبر  ٣١درهم ( ألف  ٣٨٨٬٧٠٢تتضــــــــــمن المبالغ الواردة أعاله اســــــــــتثمارات في أوراق مالية بقيمة  
ــين.   ــمونة بموجب اتفاق إعادة الشــــراء المبرم مع المقرضــ درهم  ألف  ١٬٦٧٦یحتفظ البنك بمخصــــص لخســــائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  مضــ

درهم) على هذه األوراق المالية االستثماریة المضمونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء. ألف ٣٬١٥٥- ٢٠٢١دیسمبر  ٣١( 



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -١٧ -

وأدوات إسالمية (تتمة) استثمارات  - ٨
(القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــامل األخرى والتكلفة المطفأة) مع  االســــتثمارات في األوراق المالية  إجمالي األرصــــدة من  تصــــنيف  
المراحل: 

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

١٬٧٠٣٬٣٧٨- - ١٬٧٠٣٬٣٧٨أعلى درجة 
١٬٨٢٨٬٣٨٦- - ١٬٨٢٨٬٣٨٦الدرجة القیاسیة 

────────────────────────────
٣٬٥٣١٬٧٦٤- - ٣٬٥٣١٬٧٦٤مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

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

٣٬٥٠٦٬٢٦٢- - ٣٬٥٠٦٬٢٦٢(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════

ــامل األخرى والتكلفة  الحركة في مخصـــص االنخفاض في القيمة  ــتثماریة (القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـ لألوراق المالية االسـ
المطفأة): 

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

١٬٩٥٨٬٧٧٥- - ١٬٩٥٨٬٧٧٥أعلى درجة 
١٬٨٥١٬٠٢٦- - ١٬٨٥١٬٠٢٦الدرجة القیاسیة 

────────────────────────────────
٣٬٨٠٩٬٨٠١- - ٣٬٨٠٩٬٨٠١مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

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

٣٬٧٧٨٬٢٩٩- - ٣٬٧٧٨٬٢٩٩(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١في  كما  
════════════════════════════

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

٢٥٬٥٠٢- - ٢٠٢١٢٥٬٥٠٢دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
٦٬٠٠٠- - ٦٬٠٠٠صافي المحمل إلى بيان الدخل 

────────────────────────────────
٣١٬٥٠٢- - ٣١٬٥٠٢(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -١٨ -

إسالمية (تتمة) استثمارات وأدوات  - ٨
لألوراق المالية االســــــــــتثماریة (القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــــــــامل األخرى والتكلفة  الحركة في مخصــــــــــص االنخفاض في القيمة 

المطفأة): (تتمة) 

مبالغ مستحقة للبنوك - ٩
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

٦٬٦٣١٥٬٥٢٥ودائع تحت الطلب 
١٬٥٧٥٬٥٦٤٢٬٤٠٥٬٤٦٣ودائع ألجل 

──────────────
١٬٥٨٢٬١٩٥٢٬٤١٠٬٩٨٨
══════════════

ألف ٧٠٩٬٢٤٥- ٢٠٢١دیســـــــمبر  ٣١درهم ( ألف ٣٥٦٬١١١تتضـــــــمن الودائع ألجل قروضـــــــًا من خالل اتفاقيات إعادة الشـــــــراء بقيمة  
درهم). 

وودائع عمالء المعامالت االسالمية ودائع العمالء - ١٠
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

٧٬٠٨٦٬٢٠٤٧٬٣٠٤٬٠٦٤ودائع ألجل  
٢٬٨٢٦٬١٦١٢٬٨١٩٬٥٩٧حسابات جاریة 

٢٠٧٬٨٥٣٢٨٢٬٧٦٤حسابات تحت الطلب وحسابات توفیر  
──────────────

١٠٬١٢٠٬٢١٨١٠٬٤٠٦٬٤٢٥
══════════════

إجراءها درهم) تم  ألف ٢٬٢٩٩٬٧١٣- ٢٠٢١دیسمبر  ٣١درهم ( ألف  ٢٬٤٠١٬٥٢٧بمبلغ  ودائع إسالمية للعمالء تتضمن ودائع العمالء  
من خالل نافذة إسالمية متوافقة مع أحكام الشریعة بالبنك. 

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

١٩٬٧٥٨- - ٢٠٢٠١٩٬٧٥٨دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
٥٬٧٤٤- - ٥٬٧٤٤صافي المحمل إلى بیان الدخل 

────────────────────────────────
٢٥٬٥٠٢- - ٢٥٬٥٠٢(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -١٩ -

القيمة االنخفاض في صافي خسائر  - ١١

مخصص الخسائر المثبتة في بيان الدخل الموجز كما یلي: 
٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

مارس (غیر مدققة) 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 
على: االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة صافي  

٤٣٬٧٢٢٨٥٬١٢٠القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي 
) ٢٣٬٤٣٨( ١٦المطلوبات الطارئة 

) ٢٨( ) ٦٦( مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٦٬٠٠٠٤٬٩٢٣االستثمارات واألدوات اإلسالمیة 

) ٢( - القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي تنازالت رئیسیة على  
) ٤٬٠٩٨( ) ٢١٬٦٨٩( المشطوبة استرداد الدیون المعدومة 

──────────────
٢٧٬٩٨٣٦٢٬٤٧٧صافي خسائر االنخفاض في القیمة 

══════════════

التزامات ومطلوبات طارئة - ١٢

الطارئة االلتزامات المتعلقة باالئتمان بموجب اعتمادات مســــتندیة وضــــمانات، وهي معدة لتلبية متطلبات عمالء البنك تجاه  تمثل المطلوبات  
أطراف أخرى. وتمثل االلتزامات تســــهيالت ائتمانية غير مســــحوبة كما في تاریخ بيان المركز المالي المرحلي. ولدى البنك إجمالي التزامات  

النحو التالي: متعلقة باالئتمان على 

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

مطلوبات طارئة 
٢٩٣٬٧٤٢٢٧٨٬٠٠٠خطابات اعتماد 
٢٬٤٦٠٬٣٧٣٢٬٣٨٦٬٠٣٤خطابات ضمان 

──────────────
٢٬٧٥٤٬١١٥٢٬٦٦٤٬٠٣٤
══════════════

التزامات 
٢٬٤٠٤٬٨٦٩٢٬٢٨٦٬٩٧٥التزامات قروض غیر مسحوبة 

══════════════

تعد جميع التزامات القروض غير المسحوبة لدى البنك قابلة لإللغاء وال تدخل في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة. 



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢٠ -

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) - ١٢

االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل: إجمالي األرصدة من  تصنيف  

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

٤٬٣٠٧- - ٤٬٣٠٧أعلى درجة 
٧٨٤٢٬٤٧٠٬- ٢٬٢٨٥٬٣٠٣١٨٥٬٤٨١الدرجة القیاسیة 
١١١٬٨٨٣- ١١١٬٨٨٣- قائمة المراقبة 

١٦٧٬١٤١١٦٧٬١٤١- - التعثر 
────────────────────────────────

٢٬٢٨٩٬٦١٠٢٩٧٬٣٦٤١٦٧٬١٤١٢٬٧٥٤٬١١٥مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  
) ١٠٠٬٥٤٩( ) ٢٣٥٤٦٬( ) ٤٤٬٠٢٣( ) ١٠٬٢٩١( خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────────────────────
غير  ( ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  

) مدققة 
٢٬٢٧٩٬٣١٩٢٥٣٬٣٤١١٢٠٬٩٠٦٢٬٦٥٣٬٥٦٦

════════════════════════════════

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

٤٬٩٤٧- - ٤٬٩٤٧أعلى درجة 
٢٬٣٩٧٬٥٢٥- ٢٬٠٨٦٬٦٩٧٣١٠٬٨٢٨الدرجة القیاسیة 

٥٣٬٣٥١- ٥٣٬٣٥١- المراقبة قائمة  
٢٠٨٬٢١١٢٠٨٬٢١١- - التعثر 

────────────────────────────
٢٬٠٩١٬٦٤٤٣٦٤٬١٧٩٢٠٨٬٢١١٢٬٦٦٤٬٠٣٤مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

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

٢٬٠٨٢٬٥٨٥٣٣٢٬٣٢٤١٦١٬١٧٨٢٬٥٧٦٬٠٨٧) مدققة ( ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في  كما  
════════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢١ -

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) - ١٢

إجمالي األرصدة من المطلوبات الطارئة: الحركة في 

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم اإلجمالیة القیمة المدرجة  

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

االفتتاحي والتي: 
- - ٥٠٬٤٢٤) ٥٠٬٤٢٤( ١تم تحویلھا من المرحلة  

- - ) ١٢٣٬٠٦٠( ٢١٢٣٬٠٦٠المرحلة  تم تحویلھا من  
- ) ٧٦٨٬١( ٧٦٨٬١- ٣تم تحویلھا من المرحلة  

٠٨١٩٠٬) ٣٠٣٣٩٬( ١٢٥٬٣٣٠٤٬٠٥٤خالل السنة ) المنتھي ( المنشأ /  
────────────────────────────

٢٠٢٢٢٬٢٨٩٬٦١٠٣٦٤٬٢٩٧١٤١٬١٦٧٢٬٧٥٤٬١١٥مارس  ٣١كما في  

════════════════════════════

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم القیمة المدرجة اإلجمالیة 

٢٠٢٠١٬٨٦٠٬٣٢٢٧٩١٬٦٢١٩١٬٢٦٢٢٬٧٤٣٬٢٠٥دیسمبر  ٣١كما في  
التغیرات نتیجة الموجودات المالیة المثبتة في  

الرصید االفتتاحي والتي: 
- - ٥٨٬٩٨٦) ٥٨٬٩٨٦( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- - ) ١٦٠٬٥٢٣( ٢١٦٠٬٥٢٣تم تحویلھا من المرحلة  
- ١٢٥٬١٠٩) ١٢٥٬١٠٩( - ٣تم تحویلھا من المرحلة  

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

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



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢٢ -

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) - ١٢

:  لاللتزامات والمطلوبات الطارئة الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة 

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠٢١٨٬٩٩٠٤٤٬٥١٠٤٧٬٠٣٢١٠٠٬٥٣٢دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
التغيرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصيد  

االفتتاحي التي: 
- - ٩٬٨٧٩) ٩٬٨٧٩( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- - ) ٣٬٤٣٠( ٢٣٬٤٣٠تم تحویلھا من المرحلة  

- ) ٧٩٨( ٧٩٨- ٣المرحلة  تم تحویلھا من  
١٦- ) ٧٣٤٧٬( ٧٬٧٥٠المحمل على بيان الدخل 

────────────────────────────
١٠٬٢٩١٤٤٬٠٢٣٤٦٬٢٣٤١٠٠٬٥٤٩(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  

════════════════════════════════

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

٢٠٢٠١٨٬٢٥٥٥٦٬٧١٠٣٧٬٣٩٧١١٢٬٣٦٢دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
التغيرات بســــبب مخصــــصــــات مثبتة في الرصــــيد االفتتاحي  

التي: 
- - ٧٬٢٤٧) ٧٬٢٤٧( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- - ) ١٬٨٣٨( ٢١٬٨٣٨تم تحویلھا من المرحلة  

- ١٬٨٦٠) ١٬٨٦٠( - ٣المرحلة  تم تحویلھا من  
) ١٠٬٩٦٠( ) ٢٬٩٦٣( ) ٧٬٩٩٧( - المحمل على بيان الدخل 

) ٨٧٠( ١٠٬٧٣٨) ٧٬٧٥٢( ) ٣٬٨٥٦( التغيرات في التقدیر  
────────────────────────────

٨٬٩٩٠٤٤٬٥١٠٤٧٬٠٣٢١٠٠٬٥٣٢(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢٣ -

توزیعات األرباح - ١٣

، لم ُتقترح أو ُتعتمد الحقًا أي توزیعات نقدیة أو غير نقدیة للســــــــنة  ٢٠٢٢أبریل  ١٤فتراضــــــــي المنعقد في  اال في اجتماع الجمعية العمومية  
ال شيء). - ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتهية في  

معلومات القطاعات - ١٤

: ين ألغراض تقدیم التقاریر إلى المسؤولين الرئيسيين عن اتخاذ القرارات التشغيلية، تم تنظيم أنشطة البنك في قطاع 

یتولى بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجاریة للعمالء  - التجاریة الخدمات المصرفية  
هذا القطاع األسواق المالية  .  من الشركات والمؤسسات التجاریة  بشكل  حيث یختص كما یشمل 

والخدمات التجاریة وخدمات الخزینة، وأیضًا إدارة عمليات  ق المالية  ا سو األ الخدمات في  تقدیم  ب رئيسي  
ك التمویل للبن 

یتولى بشكل رئيسي إدارة ودائع العمالء األفراد، وتقدیم قروض للمستهلكين، وتسهيالت السحب على  - الخدمات المصرفية لألفراد 
لخدمات المصرفية  المكشوف، وتسهيالت بطاقات االئتمان، وتسهيالت تحویل االموال، إضافة إلى ا 

اإلسالمية. 

ـــــــــــوق على أســـــــــــــاس تـجاري بـحت. وُتحمـّل / تـُدرج الفواـئد في قطـاعـات   األعمال على أساس نسبة إجمالية ُتقارب التكلفة الهامشية لألموال. تجري المعـامالت مـا بين القطـاعـات وفـقًا للمعـدالت الحـالـية في الســ

: ٢٠٢٢مارس  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثة  فيما یلي معلومات القطاعات لفترة  

الخدمات المصرفیة  
للشركات التجاریة 

ألف درھم 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد 

ألف درھم 
المجموع 
ألف درھم 

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي  
المنتجات اإلسالمية والتوزیعات على  

المودعين 
٥٤٠٤٩٬١٧٬٣٣٩٨٧٩٦٦٬

٤٦٬٣٢١٣٬٦٥٣٤٩٬٩٧٤دخل تشغيلي آخر 

) ٥٨٬٤٨٢( ) ١٤٬٣٢٦( ) ٤٤٬١٥٦( مصاریف تشغيلية 

) ٢٧٬٩٨٣( ) ٢٤٢( ) ٢٧٬٧٤١( صافي خسائر االنخفاض في القيمة
───────────────────

٩٦٤٢٣٬٦٬٤٢٤٣٠٬٣٨٨األرباح للفترة 
════════════════════════

النفقات الرأسمالية
٤٬٤٩٢٥٣٤٥٬٠٢٦موجودات ثابتة-

════════════════════════

٢٠٢٢مارس٣١في 
١٢٬٥٣١٬٤٤١١٬٤٨٩٬٢٣٠١٤٬٠٢٠٬٦٧١موجودات القطاع 

════════════════════════
١٠٬٧٢٠٬١٢٢١٬٧٩٩٬٩٦٨١٢٬٥٢٠٬٠٩٠القطاع مطلوبات  

══════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢٤ -

معلومات القطاعات (تتمة) - ١٤

: ٢٠٢١مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثة  فيما یلي معلومات القطاعات لفترة  

الخدمات المصرفیة  
للشركات التجاریة 

ألف درھم 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد 

درھم ألف  
المجموع 
ألف درھم 

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي المنتجات  
٤٤٬٥٨٠١٩٬٥٥٤٦٤٬١٣٤اإلسالمیة والتوزیعات على المودعین 

٦١٬٧٥٢٦٬٤٣٣٦٨٬١٨٥دخل تشغیلي آخر 

) ٥٩٬٦٤٢( ) ١٥٬٣٤٠( ) ٤٤٬٣٠٢( مصاریف تشغیلیة 

) ٦٢٬٤٧٧( ) ١٩٬٩٨٠( ) ٤٢٬٤٩٧( صافي خسائر االنخفاض في القیمة 
───────────────────

١٠٬٢٠٠) ٩٬٣٣٣( ١٩٬٥٣٣األرباح للفترة 
════════════════════════

النفقات الرأسمالیة 
٢٬٧٨٣٤٦٠٣٬٢٤٣موجودات ثابتة - 

════════════════════════
٢٠٢١مارس  ٣١في  

١٢٬٣٧٥٬٢٤٠٢٬٠٤٣٬٧٤٥١٤٬٤١٨٬٩٨٥موجودات القطاع 
══════════════════════

١٠٬٦٩٠٬٩٢٧٢٬٢٩٣٬٠٦١١٢٬٩٨٣٬٩٨٨مطلوبات القطاع 
════════════════════════

ــــط. وبناء عليه، لم یتم تقدیم المزید من التحاليل الجغرافية   ــــرق األوســ ــغيلي یعمل البنك في منطقة جغرافية واحدة فقط، وهي الشــ ــ للدخل التشــ
وصافي األرباح وصافي الموجودات. 

معامالت األطراف ذات العالقة - ١٥

ــياق العمل االعتيادي معامالت مع أطراف ذات   ــهم البنك،  یبرم البنك في ســــــ عالقة تتمثل في مســــــــاهمين یملكون حصــــــــة جوهریة في أســــــ
وأعضــــاء مجلس إدارة البنك، وكبار موظفي إدارة البنك، وشــــركات خاضــــعة لســــيطرتهم المباشــــرة أو غير المباشــــرة أو یمارســــون عليها نفوذًا  

كبيرًا. 



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢٥ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٥

الهامة هي على النحو التالي: إن األرصدة القائمة  

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

مساھمون: 

١٤٥٩٤مبالغ مستحقة من البنوك 
══════════════

٣٬٢١٦٣٬٤٥٤مبالغ مستحقة إلى البنوك 
══════════════

٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠التزامات ومطلوبات محتملة 
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة: 

٢١٬٦٥٣١١٬٠٤٥قروض وسلفیات 
══════════════

٦٬٠١٢٧٬١٥١ودائع العمالء 
══════════════

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

العالقة: أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمون في المنشآت األخرى ذات  

١٩٠٬٦١٥١٧١٬٩٨٩قروض وسلفیات 
══════════════

٢٦١٣مبالغ مستحقة من البنوك 
══════════════

٢٧٣٢٧٣مبالغ مستحقة إلى البنوك 
══════════════

٢٢٣٬٢٤٣٢٣٥٬٠٣٥ودائع العمالء 
══════════════

٧٧٬١٨٦٧٦٬٠٢٠التزامات ومطلوبات محتملة 
══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢٦ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٥

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 
مدققة غیر مدققة 

كبار موظفي اإلدارة في البنك: 

٣٬٥٠٩٢٬١٣٢قروض وسلفیات 
══════════════

٤٬٥١٣٤٬٣١٢ودائع العمالء 
══════════════

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم وكبار موظفي اإلدارة: 

٢٥٢٢٢١دخل فوائد مستحقة 
══════════════

٩١٩٨٩٩مصاریف فوائد مستحقة 
══════════════

ـــــــمن بيان الدخل  الدخل فيما یلي   ـــــتثمارات المتعلقة باألطراف ذات العالقة خالل الفترة والمدرجة ضــ ــ ـــــتریات وبيع االســ ــ ـــــاریف والمشــ ــ والمصــ
المرحلي: 

أشھر المنتھیة الثالثة  فترة  
غیر المدققة مارس ٣١في  
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 
العالقة المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات  

٢٬٢٩٢٣٬٣٠٤دخل الفوائد 
══════════════

٣٣٦٣٦٢مصاریف الفوائد 
══════════════

- ٧٩٢أتعاب مھنیة 
══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢٧ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٥
أشھر المنتھیة الثالثة  فترة  

غیر المدققة مارس ٣١في  
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم كبار موظفي اإلدارة 

١٥١٤عدد كبار موظفي اإلدارة 
══════════════

ألف درھم ألف درھم 

٤٬٥٠٣٥٬٢٦٤رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل 
٥٥٦٥٩١مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

──────────────
٥٬٠٥٩٥٬٨٥٥مجموع تعویضات كبار موظفي اإلدارة 

══════════════
٢٢٢٩دخل الفوائد 

══════════════
- ١مصاریف الفوائد 

══════════════

فترة الثالثة أشھر المنتھیة 
مارس غیر المدققة ٣١في  

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

) ١٬٢٢٨( ٦٦٧الدخل من بیان  ) المحررة ( إلى/  ة المحمل – خسائر االئتمان المتوقعة  
══════════════

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

قام البنك باســـتئجار مســـاحة مكتبية في مواقع عدیدة مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إیجارات العقارات والمصـــاریف المرتبطة بها لفترة  
). ویتم التفاوض على إیجارات  درهم ألف ٤٨١– ٢٠٢١مارس ٣١( درهم ألف ٤٧١قيمة ٢٠٢٢مارس  ٣١أشــــــهر المنتهية في  الثالثة  

سنة بناًء على معدالت السوق. العقارات في كل  



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢٨ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٥

للطرف ذي العالقة: جميع القروض والسلفيات الحركة في إجمالي رصيد 

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم القیمة المدرجة اإلجمالیة 

١٨٥٬١٦٦- ٢٠٢١١٢٣٬٨١١٦١٬٣٥٥دیسمبر  ٣١كما في  
٣٠٬٦١١- ٢٦٬٤٦٨٤٬١٤٣والتي تم سدادھا الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  

- - ٧٣٧) ٧٣٧( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- - ٩٧٣) ٩٧٣( ٢تم تحویلھا من المرحلة  
- - - - ٣تم تحویلھا من المرحلة  

────────────────────────────
٢١٥٬٧٧٧- ٢٠٢٢١٤٨٬٥٦٩٦٧٬٢٠٨مارس  ٣١كما في  

════════════════════════════

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم القیمة المدرجة اإلجمالیة 

١٩٠٬٨١٤- ٢٠٢٠١٦٤٬٧٤٣٢٣٬٠٧١دیسمبر  ٣١كما في  
) ٥٬٦٤٨( - ) ٣٨٣( ) ٥٬٢٦٥( والتي تم سدادھا الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  

- - ٤٠٬٥٠٥) ٤٠٬٥٠٥( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- - ) ١٬٨٣٨( ٢١٬٨٣٨تم تحویلھا من المرحلة  
- - - - ٣تم تحویلھا من المرحلة  

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

════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٢٩ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٥

للطرف ذي العالقة: جميع القروض والسلفيات مخصص االنخفاض في قيمة  الحركة في  

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

٥٬٣٩٥- ٢٠٢١١٬٧٩٥٣٬٦٠٠دیسمبر  ٣١كما في  
٦٦٧- ) ٩١٤( ١٬٥٨١المحمل لبیان الدخل 

────────────────────────────
٦٬٠٦٢- ٢٠٢٢٣٬٣٧٦٢٬٦٨٦مارس  ٣١كما في  

════════════════════════════

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

٣٬٩٧٢- ٢٠٢٠٢٬١١٨١٬٨٥٤دیسمبر  ٣١كما في  
التغيرات نتيجة للمخصــصــات المثبتة في الرصــيد االفتتاحي  

والتي تم: 
- - ) ١٢٠( ١٢٠شهراً ١٢تحویلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة  

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

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

القيم العادلة لألدوات المالية - ١٦

یستخدم البنك التسلسل التالي لتحدید وبيان القيمة العادلة لألدوات المالية عن طریق أساليب التقييم: 

األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة. األول: المستوى  

أسـاليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسـجلة جدیرة بالمالحظة، سـواء  المستوى الثاني:  
بشكل مباشر أو غير مباشر. 

أســاليب تســتخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المســجلة وال تســتند على بيانات جدیرة بالمالحظة  الثالث: المستوى  
في السوق. 



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثة لفترة  

 -٣٠ -

القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة) - ١٦

األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 

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

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ٢٠٢٢مارس  ٣١

٥٤٣٣٬٢١٦٬٧٨٨- ٣٬٢١٦٬٢٤٥استثمارات 
٢٠٬٣٨٤- ٢٠٬٣٨٤- موجودات مشتقة 

────────────────────────────
٣٬٢١٦٬٢٤٥٢٠٬٣٨٤٥٤٣٣٬٢٣٧٬١٧٢
════════════════════════════

٢٠٬٤٦٣- ٢٠٬٤٦٣- مطلوبات مشتقة 
════════════════════════════

٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٥٤٣٣٬٤٢١٬٢٨٤- ٣٬٤٢٠٬٧٤١استثمارات 
١٦٬٠٥٤- ١٦٬٠٥٤- مشتقة موجودات  

────────────────────────────
٣٬٤٢٠٬٧٤١١٦٬٠٥٤٥٤٣٣٬٤٣٧٬٣٣٨
════════════════════════════

١١٦٬٦٦٤- ١١٦٬٦٦٤- مطلوبات مشتقة 
════════════════════════════

األدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 

ــدة لدى مصــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،  تشــــــــتمل   القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة على النقد واألرصــــــ
والمبالغ المســـــــــتحقة من بنوك أخرى، والقروض والســـــــــلفيات، واالســـــــــتثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة والموجودات األخرى (باســـــــــتثناء  

.  قة)، والمبالغ المستحقة للبنوك، وودائع العمالء، والمطلوبات األخرى (باستثناء المطلوبات المشتقة) الموجودات المشت 

دوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة األ 

– ٢٠٢١دیســـمبر  ٣١درهم ( ألف ٥٨٤٬٧٣٣مبلغ  ٢٠٢٢مارس ٣١بلغت القيمة العادلة ألدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  
ـــتوى األول حيث یتم تحدید القيمة العادلة بناًء  ). درهم ألف ١١١٬١٧٦ ـــــمن فئة المســــــ ــ یندرج تحدید القيمة العادلة ألدوات الدین المدرجة ضــ

ــواق النشــــطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي یمكن  على   المدخالت التي هي عبارة عن األســــعار المدرجة (غير المعدلة) في األســ
للمنشأة الوصول إليها في تاریخ القياس. 
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 -٣١ -

المشتقات - ١٧

المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر 

ــافة للمبالغ  تظهر الجداول أدناه القيمة   ــتقة المحتفظ بها لغرض المتاجرة المســــجلة كموجودات ومطلوبات باإلضــ العادلة لألدوات المالية المشــ
اإلسمية. 

المبالغ االسمیة خالل فترة االستحقاق ٢٠٢٢مارس  ٣١
القیمة  
العادلة 

القیمة 
أكثر من ٥- ١٢١- ٣٣خالل  المبلغ  العادلة 

سنوات ٥سنوات شھراً أشھر اإلسمي السلبیة االیجابیة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

- - ٣٬٠٥٢٬٧٧٦١٬٧٤٦٬٣١٩١٬٣٠٦٬٤٥٧) ٦٢٧( ١٠٬٤٢٥عقود آجلة 
- ٩١٣٬٩٧٦- - ٩١٣٬٩٧٦) ٤٬١٠٥( ٤٬١٠٥مقایضات أسعار الفائدة 

────────────────────────────────────────────
٣٬٩٦٦٬٧٥٢١٬٧٤٦٬٣١٩١٬٣٠٦٬٤٥٧٩١٣٬٩٧٦) ٤٬٧٣٢( ١٤٬٥٣٠ -

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

المبالغ االسمیة خالل فترة االستحقاق ٢٠٢١دیسمبر ٣١
القیمة القیمة العادلة 

أكثر من ٥- ١٢١- ٣٣خالل  المبلغ  العادلة 
سنوات ٥سنوات شھراً أشھر اإلسمي السلبیة االیجابیة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

- ٢٬١٧٠٬١٣٤٧٥٨٬٥٢٤٩٠٧٬٢٧٠٥٠٤٬٣٤٠) ١٬٧١٠( ١٠٬٦٠٠عقود آجلة 
٤٨٢٬٤١٥٦٠٠٬٠٠٠- - ١٬٠٨٢٬٤١٥) ٥٬٤٥٥( ٥٬٤٥٤الفائدة مقایضات أسعار  

─────────────────────────────────────────────
٣٬٢٥٢٬٥٤٩٧٥٨٬٥٢٤٩٠٧٬٢٧٠٩٨٦٬٧٥٥٦٠٠٬٠٠٠) ٧٬١٦٥( ١٦٬٠٥٤

════════════════════════════════════════════════
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 -٣٢ -

المشتقات (تتمة) - ١٧

المشتقات المحتفظ بھا ألغراض إدارة المخاطر (تتمة) 

، احتفظ البنك بمقایضــات أســعار الفائدة التالية كأدوات تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أســعار الفائدة، جنبًا إلى  ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  
جنب مع المبالغ المتعلقة ببنود التحوط: 

االسمیة خالل فترة االستحقاق المبالغ  
القیمة  
العادلة 

القیمة 
أكثر من ٥- ١٢١- ٣٣خالل  المبلغ  العادلة 

سنوات ٥سنوات شھراً أشھر اإلسمي السلبیة االیجابیة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٢مارس  ٣١
االستثمارات تحوط  

٩١٬٨١٣١٬٣٠٤٬٨٩٦٥٣١٬٣٥٣- ١٬٩٢٨٬٠٦٢) ١٥٬٧٣١( ٥٬٨٥٤
═══════════════════════════════════════════════

٢٠٢١دیسمبر ٣١
تحوط االستثمارات 

 - )١٤٦٬٩٠٠١٬١٨٠٬٦٣٥٦٦١٬٦٣١- ١٬٩٨٩٬١٦٦) ١٠٩٬٤٩٩
════════════════════════════════════════════════

ــمي   ــ ــتثمارات" في بيان المركز المالي بمبلغ اســ ــ ــتمل القيمة الدفتریة للبنود المحوطة في بند "االســ ــ ٣١درهم ( ألف ١٬٩٦٩٬١٢١بإجمالي تشــ
المحوطة من أدوات الدین المحتفظ بها كقيمة عادلة من خالل بنود الدخل  تتألف هذه البنود  ).  درهم ألف ٢٬١١٠٬٤٥٩-٢٠٢١دیســــــــمبر  

.الشامل األخرى 

:فعالية التحوط المحتسبة كما یلي ب قام البنك بتثبيت األرباح/ (الخسائر) التالية فيما یتعلق  

٢٠٢١مارس  ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
الفعالیة المثبتة التغیر في  الفعالیة المثبتة التغیر في  

في األرباح والخسائر القیمة في األرباح والخسائر القیمة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٩٩٬٦٠١١٣٬٤٨٦٦٩٬٤٢٥٥٬١٢٤في أدوات التحوط 
- ) ٦٤٬٣٠١( - ) ٨٦٬١١٥( في بنود التحوط 

كفایة رأس المال نسبة  - ١٨

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

٪ ١٢٬٦٪ ١٣٬١نسبة الشق األول حقوق المساھمین العادیة 
٪ ١٢٬٦٪ ١٣٬١الشق األول من رأس المال 

٪ ١٣٬٨٪ ١٤٬٣كفایة رأس المال نسبة  إجمالي  
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 -٣٣ -

كفایة رأس المال (تتمة) نسبة  - ١٨

ــادي  كجزء من حزمـة تحفيز رأس المـال   ــ ـــ ــ ــ المـقدمـة من المصـــــــــــــرف المركزي ـلدوـلة اإلمـارات العربـية المتـحدة في إطـار برـنامج اـلدعم االقتصــ
ــتهدف، ُیســــمح للبنوك باالســــتفادة من احتياطي رأس المال التحوطي بنســــبة   ــى  ٢٬٥المســ ــاري المفعول من  ٦٠٪ بحد أقصــ مارس  ١٥٪ ســ

ـــــتهالك الكامل لتخفيف  . ٢٠٢٢یونيو  ٣٠حتى  ٢٠٢١ رأس المال هذا، ینخفض الحد األدنى لمتطلبات نســـــــبة كفایة رأس المال  عند االســ
ــبة التي تقع ضــــــمن المدة المحددة. ١٣٬٠٪ (مقابل  ١١٬٥إلى   ــ ــابقًا) لفترات المحاســ یســــــتمر البنك في االمتثال لمتطلبات الحد  ٪ المطبقة ســــ

. ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتهي في  لربع السنة العربية المتحدة  األدنى من رأس المال المعدل وفقًا لتعليمات المصرف المركزي لدولة اإلمارات  


