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الموجزة  المرحلیة  تقریر المراجعة والبیانات المالیة  

٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 

الموجزة تقریر المراجعة والبیانات المالیة المرحلیة 
٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستة لفترة  

رقم الصفحة

٢تقریر مراجعة مدققي الحسابات المستقلین إلى السادة المساھمین وأعضاء مجلس إدارة 

٣بیان المركز المالي المرحلي 

٤بیان الدخل المرحلي 

٥بیان الدخل الشامل المرحلي 

٦بیان التدفقات النقدیة المرحلي 

٧بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي 

٣٤-٨إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة  



كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال
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(فرع الشارقة) ارنست ویونغ 
  ١٣٥٠ص. ب:  

  ١٤٠٢مكتب رقم   –  برج سیتي جیت
شارع االتحاد 

اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

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

المقدمة
بيان المركز المالي  )، والتي تتألف من  "البنك) ("ش.م.ع(لبنك العربي المتحد  ل  ةالمرفق ةالموجز   ةالمرحلية  المالي  اتبياناللقد راجعنا  

ــتة أشـــــــهر   الشـــــــامل  الدخلو   لدخللذات العالقة والبيانات المرحلية  ٢٠٢١ یونيو ٣٠المرحلي كما في   لفترتي الثالثة أشـــــــهر والســـــ
المنتهية  الســتة أشــهرلفترة  الملكية  لتدفقات النقدیة والتغيرات في حقوق ذات العالقة لوالبيانات المرحلية  المنتهيتين في ذلك التاریخ  

لمعيار  ل. إن اإلدارة مســـؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية وفقًا  التفســـيریةفي ذلك التاریخ واإلیضـــاحات  
ـــــــــبي الدولي رقم  ـــــــــبي الدولي رقم  إعداد التقاریر المالية المرحلية، ٣٤المحاســ "). إن مســـــــــــؤوليتنا هي إعطاء ٣٤("المعيار المحاســ

إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.  ستنتاج حول هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية استناداً ا

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

بصـــورة رئيســـية من  االســـتفســـاراتمن قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب 
ور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية األشـــــخاص المســـــؤولين عن األم

عليـه فـإنهـا ال تمكننـا من الحصــــــــــــــول على    وبنـاءً   ،المراجعـة أقـل بكثير من مجـال التـدقيق الـذي یتم وفقـًا لمعـایير التـدقيق الـدوليـة
على ذلـك، فـإننـا ال نبـدي رأیـًا    ي یمكن تحـدیـدهـا أثنـاء القيـام بـالتـدقيق. بنـاءً التـأكيـدات التي تطلعنـا على جميع األمور الجوهریـة الت

بخصوص التدقيق.

االستنتاج
 كافةالموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدادها من   إلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یسـتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية  اسـتناداً 

.٣٤النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

عن إرنست ویونغ

وقعت من قبل:
ثودال هاري جوبال

شریـك
٦٨٩قيد:  الرقم 

٢٠٢١أغسطس  ١٠
، اإلمارات العربية المتحدةالشارقة





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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو  ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٤إلى  ٨تشكل اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
. ٢لية الموجزة للبنك مدرج في الصفحة  المالية المرح المعلومات الحسابات المستقلين حول مراجعة  

 -٤ -

فترة ثالثة أشھر منتھیة في 
یونیو (غیر مدققة) ٣٠

 ─────────────────

أشھر منتھیة في ستة فترة  
(غیر مدققة) یونیو ٣٠

 ────────────────────
إیضاح 

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٢٤٬٠٤٥١٥٦٬٧٣٢٢٣٨٬٨٦٧٣٣٧٬٠١٨دخل الفوائد 
٦٬٩٠٦٦٬٠٨١١٣٬٤٥٤١٨٬٦٤١الدخل من منتجات التمویل االسالمي 

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

١٣٠٬٩٥١١٦٢٬٨١٣٢٥٢٬٣٢١٣٥٥٬٦٥٩االسالمي 

) ١٥٤٬٣٨٦( ) ٧٩٬٦٢٠( ) ٧٢٬٧٧٨( ) ٣٧٬٦٧٠( مصاریف الفوائد 
) ٣٧٬٩٠٤( ) ٢٩٬٤٢٨( ) ١٤٬٣١٨( ) ١٤٬١٤٢( منتجات اسالمیة - توزیعات على المودعین 

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

) ١٩٢٬٢٩٠( ) ١٠٩٬٠٤٨( ) ٨٧٬٠٩٦( ) ٥١٬٨١٢( المودعین 

صافي دخل الفوائد والدخل من منتجات اسالمیة  
٧٩٬١٣٩٧٥٬٧١٧١٤٣٬٢٧٣١٦٣٬٣٦٩بعد تنزیل التوزیعات على المودعین 

١٢٬٥٨٥٦٬٧٣٧٢٤٬١٣٤١٩٬٤٧٧صافي دخل الرسوم والعموالت 
٤٬٦٨٥٤٬٠٢٤٨٬٩٩٧٨٬٥٩٢دخل صرف العمالت األجنبیة 

٧٬٦٣٨٦٬٨٨٧٥٩٬٩٦٢٢٧٬٥٤١دخل تشغیلي آخر 
 ────── ────── ────── ──────

١٠٤٬٠٤٧٩٣٬٣٦٥٢٣٦٬٣٦٦٢١٨٬٩٧٩إجمالي الدخل التشغیلي  
──────────── ────── ──────

) ٨٠٬٥١٩( ) ٧٠٬٦٣٢( ) ٤٢٬٤٣٦( ) ٣٥٬٣٠٤( مصاریف مزایا الموظفین 
) ٣٥٬٣٨٣( ) ٣٥٬٥٣٤( ) ١٧٬٥٧٤( ) ١٨٬٠٣١( مصاریف تشغیلیة أخرى 

) ١٥٬٦١٩( ) ١٣٬٥٧٣( ) ٧٬٩٣٣( ) ٦٬٧٦١( االستھالك 
 ────── ────── ────── ──────

) ١٣١٬٥٢١( ) ١١٩٬٧٣٩( ) ٦٧٬٩٤٣( ) ٦٠٬٠٩٦( إجمالي المصاریف التشغیلیة 
 ────── ────── ────── ──────

٤٣٬٩٥١٢٥٬٤٢٢١١٦٬٦٢٧٨٧٬٤٥٨األرباح قبل خسائر االنخفاض في القیمة 

) ٢٩٦٬٤٠٣( ) ٨٩٬٧٠٥( ) ١١٤٬٤٢٤( ) ٢٧٬٢٢٩( ١٢صافي خسائر االنخفاض في القیمة 
 ────── ────── ────── ──────

) ٢٠٨٬٩٤٥( ٢٦٬٩٢٢) ٨٩٬٠٠٢( ١٦٬٧٢٢(الخسائر) للفترة / صافي األرباح 
════════════════════════════

) ٠٫١٠( ٠٫٠١) ٠٫٠٤( ٤٠٫٠١ربحیة السھم (األساسي والمخفف بالدرھم) 
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٤إلى  ٨تشكل اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
. ٢لية الموجزة للبنك مدرج في الصفحة  المالية المرح المعلومات الحسابات المستقلين حول مراجعة  

 -٥ -

فترة ثالثة أشھر منتھیة في 
مدققة) غیر ( یونیو ٣٠

 ──────────────

أشھر منتھیة في ستة فترة  
(غیر مدققة) یونیو ٣٠

───────────────
٢٠٢١

ألف درھم 
٢٠٢٠

ألف درھم 
٢٠٢١

ألف درھم 
٢٠٢٠

ألف درھم 

) ٢٠٨٬٩٤٥( ٢٦٬٩٢٢) ٨٩٬٠٠٢( ١٦٬٧٢٢للفترة (الخسائر) / األرباح صافي  

بنود الدخل الشامل/ (الخسائر الشاملة) األخرى 

البنود التي قد أو یتم الحقاً إعادة تصنیفھا إلى 
بیان الدخل 

القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: 

) ٣٥٬٧٩٩( ) ١٥٬٦٢٥( ٤٠٬٠٠٧٢٣٦٬١١٨صافي التغیرات في القیمة العادلة خالل الفترة  
) ٢٬١٤٢( ٦٧١٬٥٦٨٤٬٣١٣التغیر في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

) ١٤٠٬٠٩٤( ٢٦٬٥١٠) ١١٬٣٦٢( ٤٬٨٧٠المعاد تصنیفھ إلى بیان الدخل 
────────────────────────

) ١٧٨٬٠٣٥( ٤٤٬٩٤٤٢٢٦٬٣٢٤١٥٬١٩٨(الخسائر الشاملة) األخرى للفترة / الشامل بنود الدخل  
────────────────────────

(الخسائر الشاملة) األخرى  / إجمالي بنود الدخل الشامل 
) ٣٨٦٬٩٨٠( ٦١٬٦٦٦١٣٧٬٣٢٢٤٢٬١٢٠للفترة 

══════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٤إلى  ٨تشكل اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
. ٢لية الموجزة للبنك مدرج في الصفحة  المالية المرح المعلومات الحسابات المستقلين حول مراجعة  

 -٦ -

الستة أشھر فترة  
(غیر مدققة) یونیو ٣٠المنتھیة في  

───────────────────

إیضاح 
٢٠٢١

ألف درھم 
٢٠٢٠

ألف درھم 
األنشطة التشغیلیة 

) ٢٠٨٬٩٤٥( ٢٦٬٩٢٢صافي األرباح /(الخسائر) للفترة 
التعدیالت للبنود التالیة: 

١٣٬٥٧٣١٥٬٦٢٠االستھالك 
١٬٨٦٨- خسارة شطب موجودات ثابتة واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ 

) ٩٠( ) ٢٬٩٠٤( الربح من بیع موجودات ثابتة 
- ) ٨٤٦( بیع موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة الدین الربح من  

- ١٢٣٬٥٦٢موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة الدین االنخفاض في قیمة 
١٢٨٦٬١٤٣٢٩٦٬٤٠٣االئتمان صافي خسائر االنخفاض في قیمة 

٧٬١٩١١١٬٤١٦إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات 
) ٤٬١٢٩( ) ٤٠٬٨٨١( العادلة من استبعاد استثمارات وأدوات إسالمیة صافي أرباح القیمة  

٢٢٣٩خسائر غیر محققة من استثمارات 
────────────────

٩٢٬٧٦٢١١٢٬٣٨٢التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل الحركات في رأس المال العامل 
────────────────

الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: التغیرات في  
٧٨٧٠٬٦٩٦٩١٦٬٩٦٢مدینة ذمم تمویل إسالمي قروض وسلفیات و 

٥٬٥٠١٤٣٠٬٠٥٧األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تستحق بعد ثالثة أشھر 
) ١١٣٬٨٨٤( ٧٣٬٢١١ھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة 

٧٠٬٨١٠) ٧٨٬٩٦٣( موجودات أخرى 
١٬٠٣٣٬١٥٠) ١٧٢٬٣٨٥( مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر 

) ١٬٠٢١٬٠١٣( ) ٦٠٧٬٥٠٠( ١٠ودائع العمالء وودائع عمالء المعامالت االسالمیة 
) ١٩٧٬٦٦٦( ٤٥٬٦١٥مطلوبات أخرى 

────────────────
٢٢٨٬٩٣٧١٬٢٣٠٬٧٩٨األنشطة التشغیلیة الناتج من  صافي النقد  

────────────────
األنشطة االستثماریة 

) ١٢٬٤٧٠( ) ٥٬٣٢٣( موجودات ثابتة وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ شراء  
) ٦٬٩٠٤( ) ١٬٠٢٦٬٦٦٩( شراء استثمارات 

٨٨٦٬١٣٢١٢٢٬٤٨٦مبالغ محصلة من استرداد / بیع استثمارات 
٧٬٥٠٠٩٠مبالغ محصلة من بیع موجودات ثابتة 

- ١٢٬٩٤٧تسویة الدین مبالغ محصلة من بیع موجودات مستحوذ علیھا عند  
────────────────

١٠٣٬٢٠٢) ١٢٥٬٤١٣( الناتج من األنشطة االستثماریة (المستخدم في)/ صافي النقد 
────────────────

األنشطة التمویلیة 
- - تكالیف إصدار األسھم 

) ١٬٤٨٧٬٣٦٣( - قروض متوسطة األجل 
────────────────

) ١٬٤٨٧٬٣٦٣( - صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 
────────────────

) ١٥٣٬٣٦٣( ١٠٣٬٥٢٤في النقدیة وشبھ النقدیة ) النقص الزیادة/ ( صافي  

٧٤٦٬٧٠٧١٬١٠٠٬٠٩٨ینایر ١النقدیة وشبھ النقدیة في  
────────────────

٨٥٠٬٢٣١٩٤٦٬٧٣٥یونیو ٣٠النقدیة وشبھ النقدیة في  
════════════════

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

١٬٤٧٨٬٤٤٧١٬٢٠٨٬٢٧٠المركزي النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  
٣٠٣٬٦٠٤١١١٬٨٤٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  

) ٣٧٣٬٣٨١( ) ٩٣١٬٨٢٠( مبالغ مستحقة للبنوك  
────────────────
٨٥٠٬٢٣١٩٤٦٬٧٣٥

════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

لية الموجزة للبنك مدرج  المالية المرح المعلومات المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٤إلى  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 

القیمة  في  
العادلة 

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

١٬٤٥٤٬٥٤٣) ٦٦٧٬٢٥٧( ٢٨٬٩٢٤٩٬٣١١٥١٧٢٠٬٤٩٨- ٢٬٠٦٢٬٥٥٠(مدققة) ٢٠٢١ینایر  ١في  
٢٦٬٩٢٢٢٦٬٩٢٢- - - - - - أرباح الفترة 

١٥٬١٩٨- ١٥٬١٩٨- - - - - الشامل األخرى للفترة الدخل بنود  
────────────────────────────────────────────────────────

١٥٬١٩٨٢٦٬٩٢٢٤٢٬١٢٠- - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
- ٦- ) ٦( - - - - تحویل استھالك أراضي ومباني 

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

١٬٤٩٦٬٦٦٣) ٦٣٩٬٨١٨( ٣٥٬٦٩٦- ٢٨٬٩٢٤٩٬٣١١- ٢٬٠٦٢٬٥٥٠(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠في  
════════════════════════════════════════════════════════

٢٬١٦٠٬٣١٤) ٨٩٧٬٨٦٣( ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٤٢٢٬١١٦٥٠٤٬٦٧١٩٬٣١١٥٥٥٥٨٬٩٧٤(مدققة) ٢٠٢٠ینایر  ١في  
) ٢٠٨٬٩٤٥( ) ٢٠٨٬٩٤٥( ------الخسائر الفترة 

) ١٧٨٬٠٣٥( -) ١٧٨٬٠٣٥( -----بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 
────────────────────────────────────────────────────────

) ٣٨٦٬٩٨٠( ) ٢٠٨٬٩٤٥( ) ١٧٨٬٠٣٥( -----إجمالي الدخل الشامل للفترة 
-٨٩٧٬٨٦٣---) ٤٧٥٬٧٤٧( ) ٤٢٢٬١١٦( -) ٤تسویة خسائر استھالك مقابل االحتیاطات (إیضاح  

-١٩-) ١٩( ----تحویل استھالك أراضي ومباني 
────────────────────────────────────────────────────────

١٬٧٧٣٬٣٣٤) ٢٠٨٬٩٢٦( ) ١١٩٬٠٦١( ٢٨٬٩٢٤٩٬٣١١٥٣٦-٢٬٠٦٢٬٥٥٠(غیر مدققة) ٢٠٢٠یونیو ٣٠في  
════════════════════════════════════════════════════════
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 -٨ -

الوضع القانوني واألنشطة -١
كشركة مساھمة خاصة في إمارة الشارقة. وقد قام البنك بتغییر شكلھ  ١٩٧٥تأّسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع) ("البنك") في عام  

بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة،  ١٩٨٢القانوني إلى شركة مساھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة في عام  
ألحكام  تسجیل وتم   مساھمة عامة وفقاً  ١٩٨٤) لسنة  ٨الشركات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( قانون البنك كشركة 

،  الشارقة ٢٥٠٢٢المسجل ھو ص.ب  المكتب (وتعدیالتھ). یقع مكتب البنك المسجل في إمارة الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة. عنوان  
اإلمارات العربیة المتحدة. 

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

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

واألحكام المحاسبیةوالتقدیراتالتغیرات في السیاسات -٢

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

لم یطبق البنك بشكل  ولكن، . ٢٠٢١ینایر ١معاییر جدیدة ساریة اعتباًرا من اتباع ، باستثناء ٢٠٢٠دیسمبر ٣١للبنك للسنة المنتھیة في 
.لم یصبح ساري المفعول بعد ه و مبكر أي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر تم إصدار 

٢٠٢١ینایر  ١التي تبدأ في  للبنك لتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة  المعاییر والتعدیالت وا 

٢المرحلة  – اإلفصاح الخاص بإعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك 
، والذي یعدل المعیار  ٢المرحلة  -الدولیة إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك المحاسبية ، أصدر مجلس المعاییر  ٢٠٢٠في أغسطس  

المعیار الدولي  و التثبیت والقیاس،  -األدوات المالیة ٣٩األدوات المالیة والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ٩رقم الدولي إلعداد التقاریر المالیة  
عقود التأمین والمعیار الدولي  -٤اإلفصاحات والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  - یة األدوات المال ٧إلعداد التقاریر المالیة رقم  
.عقود اإلیجار -١٦إلعداد التقاریر المالیة رقم  

المالیة العالمیة، حیث تعمل  إن أسعار الفائدة بین البنوك، مثلھا مثل أسعار الفائدة بین البنوك في لندن، تلعب دورًا محوریاً في األسواق  
. كأسعار مرجعیة لألدوات المشتقة والقروض واألوراق المالیة، ویتم استخدامھا كمحددات عند تقییم األدوات المالیة 

سوق  وقد أدى عدم الیقین حول مدى تكامل أسعار الفائدة بین البنوك إلى دفع الجھات التنظیمیة والبنوك المركزیة واألطراف المشاركة في ال 
سلطات   في  السوق  في  الرائدة  العمل  مجموعات  أوصت  وقد  المخاطر،  من  خالیة  بدیلة  مرجعیة  أسعار  إلى  للتحول  سویاً  العمل  إلى 

رز  االختصاص ذات العالقة باستخدام األسعار المرجعیة البدیلة الخالیة من المخاطر، والتي یتم تطبیقھا تدریجیاً. وقد نتج عن التقدم المح 
. ٢٠٢٢ینایر  ١لى ھذه المعاییر البدیلة عدم یقین جوھري في معاییر أسعار الفائدة بین البنوك في المستقبل لما بعد  في التحول إ 

واستبدالھا ببعض أسعار  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١وإن غالبیة أسعار الفائدة بین البنوك في لندن وأسعار الفائدة بین البنوك األخرى سیتم إیقافھا بعد  
. ٢٠٢٣یونیو  ٣٠باستثناء بعض أسعار الفائدة بین البنوك في لندن للدوالر األمریكي والتي تم تأجیل إیقافھا حتى  الفائدة المرجعیة، 

، ال یعتقد البنك أن التأثیر  ٢٠٢١یونیو  ٣٠ویقوم البنك حالیاً بتقییم مدى تأثیر استبدال أسعار الفائدة على منتجاتھ وخدماتھ، ومع ذلك كما في  
سیكون جوھریاً. 

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

، كانت األحكام الجوھریة األخرى التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة  الموجزة اإلعداد، فإن المعلومات المالیة المرحلیة  
دیسمبر  ٣١المالیة المدققة وللسنة المنتھیة في  البیانات ات غیر المؤكدة نفس األحكام والمصادر المطبقة في  للبنك والمصادر الرئیسیة للتقدیر 

٢٠٢٠ .
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة - ٣

المالیة البیانات أسس إعداد ١-٣

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

المعلومات مرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل البنك في المالیة ال البیانات إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعداد 
. ٢، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضاح  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  

المالیة المرحلیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة التي تم إعدادھا وفقاً  المعلومات ال تشتمل  
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  ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر . باإلضافة إلى ذلك، إن نتائج فترة  ٢٠٢٠دیسمبر  
. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تكون متوقعة للسنة المالیة الكاملة المنتھیة في  

اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للبنك  المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الجوھریة التي  المعلومات وعند إعداد ھذه  
المبینة  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١والمصادر الرئیسیة للتقدیرات نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة كما في وللسنة المنتھیة في 

. ٢-٢في إیضاح  

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢- ٣

البیانات المالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل البنك في البیانات المالیة  إعداد إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في  
. ١-٢ح ، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضا ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المدققة السنویة للسنة المنتھیة في  

مبدأ االستمراریة ٣- ٣

لدیھ الموارد لالستمرار في األعمال  البنك باالستمرار على أساس مبدأ االستمراریة، وھي مقتنعة أن  البنك دارة بإجراء تقییم لقدرة  اإل قامت  
ترى اإلدارة أن  . ٢٠٢١یونیو ٣٠درھم المتكبدة حتى ٦٣٩٬٨١٨٬٠٠٠بمبلغ على الرغم من الخسائر المتراكمة في المستقبل المنظور 

بإدارة رأسمالھ لضمان  البنك قوم ، ی باإلضافة إلى ذلك تدفقاتھا النقدیة كما وعند استحقاقھا. بمتطلبات لإلیفاء لدیھا السیولة الكافیة والتمویل 
بأیة باإلضافة لذلك، إن اإلدارة لیس لدیھا علماً  المساھمین لدیھ. العائد زیادة حیث یتم على أساس مبدأ االستمراریة قدرتھ على االستمرار 

وعالوة  في االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة. البنك من الممكن أن تسبب شكوك مھمة حول قدرة  غیر مؤكدة  تقدیرات جوھریة  
المرحلیة وبناًء علیھ، یستمر إعداد البیانات المالیة والسیولة. على ذلك، یواصل البنك امتثالھ للوائح التنظیمیة المتعلقة بحدود رأس المال  

على أساس مبدأ االستمراریة. 
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ربحية األسهم - ٤

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

غير المدققة المنتهية في  أشهر الستة  لفترة  
یونيو ٣٠

───────────────────────
٢٠٢١٢٠٢٠

درهم درهم 

) ٢٠٨٬٩٤٥٬٠٠٠( ٢٦٬٩٢٢٬٠٠٠الفترة (خسائر) / أرباح صافي  
════════════════════

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 ٠٬١٠( درهم ٠٬٠١الربح األساسي للسهم الواحد  
════════════════════

األساسي للسهم نظرًا لعدم قيام البنك بإصدار أي أدوات قد یكون لها تأثير على ربحية السهم  مبالغ الربح المخّفض للسهم مماثلة للربح  
عند استخدامها. 

بالحصول على موافقة مساهمي البنك لتسویة الخسائر المتراكمة كما  ٢٠٢٠أبریل  ١٣قام البنك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في  
الموافقات  الحصول على بعد  في ذلك التاریخ. ما القانوني المحتفظ به واالحتياطي ي الخاص  مقابل االحتياط ٢٠١٩دیسمبر  ٣١في  

مقابل  بالكامل  تم تسویتها  ألف درهم  ٨٩٧٬٨٦٣بمبلغ  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١، فإن الخسائر المتراكمة كما في  ٢٠٢٠یونيو التنظيمية في  
وأدى ذلك إلى تصفير االحتياطي  . ألف درهم ٤٧٥٬٧٤٧بمبلغ  القانوني واالحتياطي ألف درهم ٤٢٢٬١١٦بمبلغ  االحتياطي الخاص 

ألف درهم رصيد متبقي في االحتياطي القانوني للبنك.  ٢٨٬٩٢٤الخاص ومبلغ  

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي - ٥

غیر مدققة 
یونیو ٣٠

مدققة 
دیسمبر ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

٦٠٬٠٧٨٦٤٬٣٩٨نقد في الصندوق 

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي: 
٤٠٠٬٠٠٠٨٥٠٬٠٠٠تسھیل الودائع القصیرة 

١٬٢٩٨٬٥٨٩٤٩١٬٩٢٤متطلبات االحتیاطي 
──────────────
١٬٧٥٨٬٦٦٧١٬٤٠٦٬٣٢٢
══════════════
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وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تتمة) نقد  - ٥

تي  تم احتساب متطلبات االحتياطي، والتي تم االحتفاظ بها سابًقا لدى المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالدرهم اإلمارا 
إن مبالغ  ٪ من الودائع ألجل. ١الطلب باإلضافة إلى نسبة  ٪ من الودائع تحت  ١٤، بنسبة  ٩٩/ ٢١والدوالر األمریكي وفًقا للتعميم رقم  

االحتياطي هذه لم تكن متاحة لالستخدام في العمليات اليومية للبنك وال یمكن سحبها دون موافقة المصرف المركزي في دولة اإلمارات  
مصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية  یتم تحدیث مستوى االحتياطي المطلوب على أساس شهري وفًقا لتوجيهات ال العربية المتحدة. 

المتحدة. 

، قام المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتعدیل طریقة  ٢٠٢٠/ ١٧٥٩ومن خالل اإلشعار رقم ٢٠٢٠أبریل ٦بتاریخ 
ل لالحتفاظ بها بالدرهم اإلماراتي  ٪ من الودائع ألج ١٪ من الودائع تحت الطلب باإلضافة إلى نسبة  ٧احتسابه لالحتياطيات ليصبح بنسبة  

مع احتياطيات بالعملة األجنبية ليتم تحویلها إلى الدرهم اإلماراتي باستخدام متوسط سعر صرف العمالت األجنبية كما نشره المصرف  
المتحدة. في المركزي   العربية  اإلمارات  تاریخ  دولة  من  رقم  ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٨اعتباًرا  اإلشعار  خالل  ومن 

CBUAE/MMD/2020/4690  أشار المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى ضرورة تحدیث هذا االحتياطي كل ،
أسبوعين كما أجاز للمؤسسات المرخصة بالسحب من أرصدة االحتياطي المحتفظ به لدى المصرف المركزي في دولة اإلمارات العربية  

غراض التسویة اليومية أو للتعامل مع أي تقلبات في المعدالت القصيرة لسوق المال،  ٪ أل ١٠٠المتحدة على أي منها بنسبة تصل إلى  
یوًما. ١٤مع التأكد من أنها تلبي متوسط المتطلبات اليومية على مدى فترة االحتفاظ باالحتياطي من  

ألف درهم). وفقًا  ٢٨٥٬٧٢١– ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درهم ( ٢٨٠٬٢٢٠مبلغ ٢٠٢١یونيو ٣٠بلغت متطلبات االحتياطي كما في 
تم تحویل رصيد نهایة اليوم في حساب المقاصة المحتفظ به لدى مصرف  ،  ٢٠٢٠للوائح التنظيمية المعدلة الساریة اعتبارًا من أكتوبر  

. مركزي إلى حساب االحتياطي على أساس یومي اإلمارات العربية المتحدة ال 

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى - ٦
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١یونیو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم 

٢٥١٬٥٨٠٢٩٦٬٥٢٥ودائع تحت الطلب 
- ٢٠٠٬٠٠٠ودائع ألجل 

──────────────
٤٥١٬٥٨٠٢٩٦٬٥٢٥
══════════════

درهم) مودع لدى  ١٢٧٬٣٥٦٬٠٠٠– ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درهم ( ١٤٠٬١٠٥٬٠٠٠تشتمل المبالغ المستحقة من البنوك األخرى على مبلغ  
٢٢١٬١٨٧٬٠٠٠- ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درهم ( ١٤٧٬٩٧٦٬٠٠٠بنوك أجنبية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. ویتم االحتفاظ بمبلغ 

المشتقة. للمعامالت درهم) كهامش  

إجمالي أرصدة المبالغ المستحقة من البنوك األخرى مع المراحل: تصنيف  
المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٩٧٬٩٩٥- - ١٩٧٬٩٩٥أعلى درجة 
٢٥٣٬٥٨٥- - ٢٥٣٬٥٨٥الدرجة القیاسیة 

─────── ────── ─────────────
٤٥١٬٥٨٠- - ٤٥١٬٥٨٠(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو ٣٠كما في  

════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -١٢ -

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (تتمة) - ٦

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

٢٣٨٬٠٨٠- - ٢٣٨٬٠٨٠أعلى درجة 
٥٨٬٤٤٥- - ٥٨٬٤٤٥الدرجة القیاسیة 

──────── ────── ──────────────
٢٩٦٬٥٢٥- - ٢٩٦٬٥٢٥(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════

درهم) في المبالغ  ١١٢٬٠٠٠- ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درهم ( ١٧٥٬٢٠٠بمبلغ  ١االئتمان المتوقعة لمرحلة  خسائر یحتفظ البنك بمخصص  
المستحقة من البنوك األخرى. 

تمویل إسالمي مدینة ذمم  و قروض وسلفيات - ٧

مدققة مدققة غیر  
دیسمبر ٣١یونیو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

فیما یلي تصنیف محفظة القروض والسلفیات: 

١٬٠٥٦٬٢٩٣١٬١٩٢٬٢٥٨سحوبات على المكشوف 
٧٬٤٩٦٬٨٧٤٨٬٦٧٦٬٢٤٣* قروض ألجل (متوسطة وقصیرة األجل) 

٥٧٠٬٨٨٦٥٣٠٬٢١٠قروض مقابل إیصاالت أمانة 
١٠١٬٦٦٣١٥٢٬٨٧٥كمبیاالت مخصومة 
٥٧٬٨٤٥٥١٬٠٥١سلفیات نقدیة أخرى 

٣٢٬٧٦٣٦٦٬٥٤٦فواتیر مسحوبة بموجب اعتمادات مستندیة 
────────────────

٩٬٣١٦٬٣٢٤١٠٬٦٦٩٬١٨٣ومستحقات التمویل اإلسالمي القیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات  
ومستحقات  على القروض والسلفیات ناقصا: مخصص االنخفاض في القیمة  

) ١٬٦٥٥٬٥٤٤( ) ١٬٢٨١٬٠٥٩( التمویل اإلسالمي 
────────────────

٨٬٠٣٥٬٢٦٥٩٬٠١٣٬٦٣٩ومستحقات التمویل اإلسالمي صافي القروض والسلفیات  
════════════════

درهم). ٢٬٣٧٢٬٤٥٦٬٠٠٠– ٢٠٢٠درهم ( ٢٬٠٣٤٬٤٧٠٬٠٠٠تشتمل قروض التجزئة  * 

درهم) تم تثبيتها من خالل نافذة  ٥٨١٬٧٧٧٬٠٠٠- ٢٠٢٠دیسمبر ٣١درهم ( ٥٦٥٬٦٤٤٬٠٠٠إن ذمم التمویل اإلسالمي المدینة بمبلغ  
إسالمية متوافقة مع أحكام الشریعة بالبنك. 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -١٣ -

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

إجمالي القروض التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة قبل اقتطاع أي مخصص لالنخفاض في القيمة  بلغ ، ٢٠٢١یونيو ٣٠في 
درهم). ١٬٦٧٧٬١٩٩٬٠٠٠– ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درهم ( ١٬٥٥٧٬٣٢٠٬٠٠٠تم تقييمه على أساس فردي مبلغا قدره  

مع المراحل: ومستحقات التمویل اإلسالمي والسلفيات إجمالي األرصدة من القروض  تصنيف  

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

١٧٬٠٠٩- - ١٧٬٠٠٩أعلى درجة 
٧٬٤١٨٬٣٦٣- ٧٬٠٤٥٬٦٥٠٣٧٢٬٧١٣الدرجة القیاسیة 

٣٢٣٬٦٣٢- ٣٢٣٬٦٣٢- قائمة المراقبة 
١٬٥٥٧٬٣٢٠١٬٥٥٧٬٣٢٠- - التعثر 

──────────────────────────────
٧٬٠٦٢٬٦٥٩٦٩٦٬٣٤٥١٬٥٥٧٬٣٢٠٩٬٣١٦٬٣٢٤مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ١٬٢٨١٬٠٥٩( ) ١٬٠٠٥٬٩٥٨( ) ١٤٥٬٨٤٣( ) ١٢٩٬٢٥٨( خسائر االئتمان المتوقعة 
──────────────────────────────

٦٬٩٣٣٬٤٠١٥٥٠٬٥٠٢٥٥١٬٣٦٢٨٬٠٣٥٬٢٦٥(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو ٣٠كما في  
════════════════════════════

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

١٤٬٠٩٤- - ١٤٬٠٩٤أعلى درجة 
٨٬٤٦٣٬٦٦٥- ٧٬٤٥٣٬٩٦٤١٬٠٠٩٬٧٠١الدرجة القیاسیة 

٥١٤٬٢٢٥- ٥١٤٬٢٢٥- المراقبة قائمة  
١٬٦٧٧٬١٩٩١٬٦٧٧٬١٩٩- - التعثر 

────────────────────────────────
٧٬٤٦٨٬٠٥٨١٬٥٢٣٬٩٢٦١٬٦٧٧٬١٩٩١٠٬٦٦٩٬١٨٣مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ١٬٦٥٥٬٥٤٤( ) ١٬٢٧٣٬٣٠٥( ) ٢٩٤٬٨٤١( ) ٨٧٬٣٩٨( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────────

٧٬٣٨٠٬٦٦٠١٬٢٢٩٬٠٨٥٤٠٣٬٨٩٤٩٬٠١٣٬٦٣٩(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر 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 

٢٠٢٠٧٬٤٦٨٬٠٥٨١٬٥٢٣٬٩٢٦١٬٦٧٧٬١٩٩١٠٬٦٦٩٬١٨٣دیسمبر  ٣١كما في  
) ٧٦٧٬٣٢٢( ٩٩٬٩٨٦) ٣٠٨٬١٤٧( ) ٥٥٩٬١٦١( والتي تم سدادھا  الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  

) ٥٨٥٬٥٣٧( ) ٥٨٥٬٥٣٧( - - المشطوبات 
- - ٢٩٬٧٥٣) ٢٩٬٧٥٣( ١المحول من المرحلة  
- ٣٩٣٬١٥١) ٥٦٣٬٣٩٢( ٢١٧٠٬٢٤١المحول من المرحلة  
- ) ٢٧٬٤٧٩( ٣١٣٬٢٧٤١٤٬٢٠٥المحول من المرحلة  

────────────────────────────────
٢٠٢١٧٬٠٦٢٬٦٥٩٦٩٦٬٣٤٥١٬٥٥٧٬٣٢٠٩٬٣١٦٬٣٢٤یونیو ٣٠كما في  

════════════════════════════

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

٢٠١٩٩٬٥١٣٬٩٩٨٢٬٠٣٢٬٧٨٩١٬٤٨٣٬٨٢٠١٣٬٠٣٠٬٦٠٧دیسمبر  ٣١كما في  
) ١٬٨٦٤٬٦٧٣( ١٢٧٬١٨٢) ٣٢٣٬٩٩٢( ) ١٬٦٦٧٬٨٦٣( والتي تم سدادھا  الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  

) ٤٩٦٬٧٥١( ) ٤٩٦٬٧٥١( - - المشطوبات 
- - ٤٦٧٬٤٨٥) ٤٦٧٬٤٨٥( ١المحول من المرحلة  
- ٦٥٣٬٦٣٢) ٦٥٣٬٦٣٢( - ٢المحول من المرحلة  
- ) ٩٠٬٦٨٤( ٣٨٩٬٤٠٨١٬٢٧٦المحول من المرحلة  

────────────────────────────────
٢٠٢٠٧٬٤٦٨٬٠٥٨١٬٥٢٣٬٩٢٦١٬٦٧٧٬١٩٩١٠٬٦٦٩٬١٨٣دیسمبر ٣١كما في  

════════════════════════════

والسلفيات: مخصص االنخفاض في القيمة للقروض  الحركة في 

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

٢٠٢٠٨٧٬٣٩٨٢٩٤٬٨٤١١٬٢٧٣٬٣٠٥١٬٦٥٥٬٥٤٤دیسمبر  ٣١الرصید كما في  
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي  

التي: 
- - ) ٩٬٧٥٤( ٩٬٧٥٤شھراً ١٢االئتمانیة المتوقعة لمدة  تم تحویلھا إلى الخسارة  

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

 )٣٢٬١٣٦) ٣٢٬١٣٦ - -

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

 - )١٧٢٬٠٨١) ١٧٢٬٠٨١ -

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

١٠٬٩٦٠١٠٬٩٦٠- - ومطلوبات طارئة 
٦٤٬٢٤٢٧٠١٣٧٬١٨٣١٠٢٬١٢٦المحّمل على بیان الدخل  

) ٤٨٧٬٥٧١( ) ٤٨٧٬٥٧١( - - مشطوبات 
────────────────────────────

١٢٩٬٢٥٨١٤٥٬٨٤٣١٬٠٠٥٬٩٥٨١٬٢٨١٬٠٥٩(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -١٥ -

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

: (تتمة) والسلفيات مخصص االنخفاض في القيمة للقروض  الحركة في 

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

٢٠٢٠٨٣٬٥٥٠٢٣٨٬٣٨١١٬١٤٥٬١٨٦١٬٤٦٧٬١١٧ینایر  ١الرصید كما في  
االفتتاحي  التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید  

التي: 
- - ) ١٬٦٧٦( ١٬٦٧٦شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة  

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر  
- - ٤٩٬٦٥٦) ٤٩٬٦٥٦( غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة 

المتوقعة على مدى العمر  المحول إلى الخسارة االئتمانیة  
- ١٥٦٬٦٦٤) ١٥٦٬٦٦٤( - لالنخفاض في القیمة االئتمانیة المعرضة 

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

٢٬٥٨٨٢٬٥٨٨- - االلتزامات والمطلوبات الطارئة 
٥١٬٨٢٨١٦٥٬١٤٤٤٦٦٬٣٨٥٦٨٣٬٣٥٧المحّمل على بیان الدخل  

) ٤٩٧٬٥١٨( ) ٤٩٧٬٥١٨( - - مشطوبات 
────────────────────────────────

٨٧٬٣٩٨٢٩٤٬٨٤١١٬٢٧٣٬٣٠٥١٬٦٥٥٬٥٤٤(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -١٦ -

وأدوات اسالمية استثمارات  - ٨

غیر مدققة 
٢٠٢١یونیو ٣٠

───────────────────────

مدققة 
٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

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

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

خالل الربح  القیمة العادلة من  
أو الخسارة 

- - - ١٬٨٣٤- ١٬٨٣٤خارجیة 

القیمة العادلة من خالل بنود  
الدخل الشامل األخرى 

٢٬٤٧٣٬٧١٤- ٢٬٢٨٩٬٢٥٩٢٬٤٧٣٬٧١٤- ٢٬٢٨٩٬٢٥٩محلیة 
٨٠٧٬٣٧٧- ١٬٠١٤٬٥٢٦٨٠٧٬٣٧٧- ١٬٠١٤٬٥٢٦خارجیة 

التكلفة المطفأة 
٩٧٬٧٩٣- ٩٧٬٧٩٣خارجیة 

───────────────────────────────────────────────
٣٬٢٨١٬٠٩١- ٣٬٤٠٣٬٤١٢٣٬٢٨١٬٠٩١- ٣٬٤٠٣٬٤١٢مجموع سندات الدین 

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

العادلة من خالل بنود  القیمة  
الدخل الشامل األخرى 

٤٦٧٤٦٧- ٤٦٧٤٦٧- محلیة 
١٣١٧٦٢٠٧٩٢٧٦١٦٨خارجیة 

───────────────────────────────────────────────
١٣١٥٤٣٦٧٤٩٢٥٤٣٦٣٥مجموع حقوق الملكیة 

═══════════════════════════════════════════════
٣٬٤٠٣٬٥٤٣٥٤٣٣٬٤٠٤٬٠٨٦٣٬٢٨١٬١٨٣٥٤٣٣٬٢٨١٬٧٢٦مجموع االستثمارات 

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

) ١٠٠( ) ٢٬٢٤٩( خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────
٣٬٤٠١٬٨٣٧٣٬٢٨١٬٦٢٦صافي االستثمارات 

════════════════

درهم)  ٧٤١٬٦٦٧٬٠٠٠- ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درهم ( ١٤٦٬٥٩٩٬٠٠٠تتضمن المبالغ الواردة أعاله استثمارات في أوراق مالية بقيمة  
٣١درهم ( ١١١٬٠٠٠یحتفظ البنك بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  مضمونة بموجب اتفاق إعادة الشراء المبرم مع المقرضين.  

اتفاقيات إعادة شراء. درهم) على هذه األوراق المالية االستثماریة المضمونة بموجب  ٣٬٢٠٨٬٠٠٠- ٢٠٢٠دیسمبر  



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -١٧ -

استثمارات وأدوات إسالمية (تتمة) - ٨

(القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والتكلفة المطفأة)  االستثمارات في األوراق المالية  إجمالي األرصدة من تصنيف 
مع المراحل: 

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

١٬٤٢٠٬٦١٥- - ١٬٤٢٠٬٦١٥أعلى درجة 
١٬٨٦١٬١١١- - ١٬٨٦١٬١١١الدرجة القیاسیة 

────────────────────────────
٣٬٢٨١٬٧٢٦- - ٣٬٢٨١٬٧٢٦مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ١٩٬٧٥٨( - - ) ١٩٬٧٥٨( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────

٣٬٢٦١٬٩٦٨- - ٣٬٢٦١٬٩٦٨(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════

لألوراق المالية االســــتثماریة (القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــامل األخرى  الحركة في مخصــــص االنخفاض في القيمة 
والتكلفة المطفأة): 

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

١٬٧٦٧٬٢٩٣- - ١٬٧٦٧٬٢٩٣أعلى درجة 
١٬٦٣٤٬٩٥٩- - ١٬٦٣٤٬٩٥٩الدرجة القیاسیة 

────────────────────────────
٣٬٤٠٢٬٢٥٢- - ٣٬٤٠٢٬٢٥٢مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ٢٦٬٣٢٨( - - ) ٢٦٬٣٢٨( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────

٣٬٣٧٥٬٩٢٤- - ٣٬٣٧٥٬٩٢٤(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو ٣٠كما في  
════════════════════════════

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

١٩٬٧٥٨- - ٢٠٢٠١٩٬٧٥٨دیسمبر  ٣١كما في  الرصيد  
٦٬٥٧٠- - ٦٬٥٧٠صافي المحمل إلى بيان الدخل 

────────────────────────────
٢٦٬٣٢٨- - ٢٦٬٣٢٨(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو ٣٠كما في  

════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -١٨ -

استثمارات وأدوات إسالمية (تتمة) - ٨

لألوراق المالية االستثماریة (القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى والتكلفة  الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة 
المطفأة): (تتمة) 

مبالغ مستحقة للبنوك - ٩
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١یونیو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم 

٢٬٥٦٥٢٧٬٧٣٢ودائع تحت الطلب 
١٬٥٤١٬١٠٨١٬٢٠٥٬٧٣٨ودائع ألجل 

──────────────
١٬٥٤٣٬٦٧٣١٬٢٣٣٬٤٧٠
══════════════

لمعامالت مشتقة. ) محتفظ به كهامش  ال شيء – ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ال شيء مبلغ  الودائع تحت الطلب  تشمل  

٦٠٥٬٩٣٨٬٠٠٠- ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درهم ( ١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠تتضمن الودائع ألجل قروضًا من خالل اتفاقيات إعادة الشراء بقيمة  
درهم). 

وودائع عمالء المعامالت االسالمية ودائع العمالء - ١٠
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١یونیو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درھم ألف  ألف درھم 

٧٬٥٦٩٬٤٩٥٨٬٣٥٩٬٧٤٨ودائع ألجل  
٢٬٧٢٧٬٨٠٩٢٬٥٦٣٬٠١٣حسابات جاریة 

٣٤٢٬٠٣١٣٢٤٬٠٧٤حسابات تحت الطلب وحسابات توفیر  
──────────────

١٠٬٦٣٩٬٣٣٥١١٬٢٤٦٬٨٣٥
══════════════

إجراءها درهم) تم  ٣٬٣٩٠٬٣٢٩٬٠٠٠- ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درهم ( ٢٬٦٤٥٬٤٠٣٬٠٠٠بمبلغ  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 

٢١٬٩٥٦- - ٢٠١٨٢١٬٩٥٦دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
) ٢٬١٩٨( - - ) ٢٬١٩٨( إلى بیان الدخل )المحرر (صافي 

────────────────────────────────
١٩٬٧٥٨- - ١٩٬٧٥٨(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -١٩ -

قروض متوسطة األجل - ١١
الحركة في القروض متوسطة األجل خالل الفترة/ السنة كانت على النحو التالي: 

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١یونیو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

١٬٤٨٧٬٣٦٣- ینایر ١الرصید كما في  
- - السنة / المصدرة خالل الفترة 

) ١٬٤٨٧٬٣٦٣( - السنة الفترة/ المسددة خالل 
──────────────

- - الرصید في نھایة الفترة / السنة 
══════════════

من أجل إدارة ميزانيته العمومية بشكل فعال وتحسين استخدام االموال، قام البنك بالسداد المبكر لجميع قروضه متوسطة األجل المستحقة  
. ٢٠٢٠یونيو السداد في  

القيمة االنخفاض في صافي خسائر  - ١٢

مخصص الخسائر المثبتة في بيان الدخل الموجز كما یلي: 
المنتھیة في  الستة أشھر فترة  
(غیر مدققة) یونیو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

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

١١٣٬٠٨٦٣٠٤٬٨٥٥القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي 
١٨٬٨٧١) ٢٦٬٧٤٥( المطلوبات الطارئة 

) ١٩( ٦٣مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
) ٢٬٢٤٢( ٦٬٥٧٠االستثمارات واألدوات اإلسالمیة 

) ٧٠( ) ٢( القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي تنازالت رئیسیة على  
) ٣١٬٩٩٢( ) ٦٬٨٢٩( المشطوبة استرداد الدیون المعدومة 

٣٬٥٦٢٧٬٠٠٠المالیة غیر االنخفاض في قیمة الموجودات صافي  
──────────────

٨٩٬٧٠٥٢٩٦٬٤٠٣خسائر االنخفاض في القیمة صافي  
══════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢٠ -

التزامات ومطلوبات طارئة - ١٣

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

متعلقة باالئتمان على النحو التالي: 

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١یونیو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

مطلوبات طارئة 
٣٦٥٬٨١٥٢١٥٬٥٧٨خطابات اعتماد 
٢٬٢٤٣٬٦٨٨٢٬٥٢٧٬٦٢٧خطابات ضمان 

──────────────
٢٬٦٠٩٬٥٠٣٢٬٧٤٣٬٢٠٥
══════════════

التزامات 
٢٬٦٥٤٬٢٨٩٣٬٠٩٨٬٦٤٣التزامات قروض غیر مسحوبة 

══════════════

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

إجمالي األرصدة من االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل: تصنيف  

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

٤٬٩٤٧- - ٤٬٩٤٧أعلى درجة 
٢٬٣٥٢٬٥٠١- ٢٬٠٨٦٬٦٦٩٢٦٥٬٨٣٢الدرجة القیاسیة 

٨٤٬٠٣٩- ٨٤٬٠٣٩- قائمة المراقبة 
١٦٨٬٠١٦١٦٨٬٠١٦- - التعثر 

────────────────────────────
٢٬٠٩١٬٦١٦٣٤٩٬٨٧١١٦٨٬٠١٦٢٬٦٠٩٬٥٠٣مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ٨٥٬٧٢٩( ) ٣٤٬٤٣٦( ) ٢٧٬٥٠٩( ) ٢٣٬٧٨٤( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────

٢٬٠٦٧٬٨٣٢٣٢٢٬٣٦٢١٣٣٬٥٨٠٢٬٥٢٣٬٧٧٤(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو ٣٠كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢١ -

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) - ١٣
إجمالي األرصدة من االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل: (تتمة) تصنيف  

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

١٦٬٥٨٦- - ١٦٬٥٨٦أعلى درجة 
٢٬٥٠٦٬٣٧٩- ١٬٨٤٣٬٧٣٦٦٦٢٬٦٤٣الدرجة القیاسیة 

١٢٨٬٩٧٨- ١٢٨٬٩٧٨- قائمة المراقبة 
٩١٬٢٦٢٩١٬٢٦٢- - التعثر 

────────────────────────────
١٬٨٦٠٬٣٢٢٧٩١٬٦٢١٩١٬٢٦٢٢٬٧٤٣٬٢٠٥مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ١١٢٬٣٦٢( ) ٣٧٬٣٩٧( ) ٥٦٬٧١٠( ) ١٨٬٢٥٥( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────

١٬٨٤٢٬٠٦٧٧٣٤٬٩١١٥٣٬٨٦٥٢٬٦٣٠٬٨٤٣(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════

إجمالي األرصدة من المطلوبات الطارئة:  الحركة 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  
الموجودات المالیة المثبتة في الرصید  التغیرات نتیجة  
االفتتاحي والتي: 

- - ٥٧٬٨٦١) ٥٧٬٨٦١( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- ٨٩٬٠٩٦) ٣٦٩٬٨٠٧( ٢٢٨٠٬٧١١تم تحویلھا من المرحلة  
- - - - ٣تم تحویلھا من المرحلة  

) ١٣٣٬٧٠٢( ) ١٢٬٣٤٢( ) ١٢٩٬٨٠٤( ٨٬٤٤٤خالل السنة ) المنتھي ( المنشأ /  
────────────────────────────

٢٠٢١٢٬٠٩١٬٦١٦٣٤٩٬٨٧١١٦٨٬٠١٦٢٬٦٠٩٬٥٠٣یونيو ٣٠كما في  
════════════════════════════

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

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

االفتتاحي والتي: 
- ٩٠٬٠٢٢٣٬٠٣١) ٩٣٬٠٥٣( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- ٢٤٬٤٢٨) ٢٨٬٠٧٧( ٢٣٬٦٤٩تم تحویلھا من المرحلة  

- - - - ٣المرحلة  تم تحویلھا من  
) ٧٦٩٬٤٨٢( ) ٤٬٣١٣( ) ٢٩٩٬٨١٧( ) ٤٦٥٬٣٥٢( خالل السنة ) المنتھي ( المنشأ /  

───────────────────────────────
٢٠٢٠١٬٨٦٠٬٣٢٢٧٩١٬٦٢١٩١٬٢٦٢٢٬٧٤٣٬٢٠٥دیسمبر ٣١كما في  

════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢٢ -

(تتمة) التزامات ومطلوبات طارئة  - ١٣
:  لاللتزامات والمطلوبات الطارئة الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة 

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

٢٠٢٠١٨٬٣٦٧٥٦٬٧١٠٣٧٬٣٩٧١١٢٬٤٧٤دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
الرصید االفتتاحي التي: التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في  

١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة  
شھراً 

٥٬١٢٨( ٥٬١٢٨ ( - -

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

 )٨٬٥٣٨) ٨٬٥٣٨ - -

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

 - - - -

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى  ) إلى ( / التحویل من  
) ١٠٬٩٥٩( ) ٢٬٩٦١( ) ٧٬٩٩٨( - العمر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة على القروض 

) ١٥٬٧٨٦( - ) ٢٤٬٦١٣( ٨٬٨٢٧بیان الدخل المحمل على  
────────────────────────────

٢٣٬٧٨٤٢٧٬٥٠٩٣٤٬٤٣٦٨٥٬٧٢٩(غير مدققة) ٢٠٢١یونيو ٣٠كما في  
════════════════════════════

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

٢٠٢٠١٤٬٠٠٠٤٥٬٤٦٢٣١٬٨٣٣٩١٬٢٩٥ینایر  ١الرصيد كما في  
التغيرات بســــبب مخصــــصــــات مثبتة في الرصــــيد االفتتاحي  

التي: 
- - ) ٥٨٧( ٥٨٧شهراً ١٢تم تحویلها إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  

تم تحویلهـا إلى الخســــــــــــــارة االئتمـانيـة المتوقعـة على مـدى  
- - ١٢٬٢٥٤) ١٢٬٢٥٤( العمر غير المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية 

المحول من الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر    
ـــة لالنخفــــاض في القيمــــة االئتمــــانيــــة على   المعرضـــــــــــــ

- ٢٬٩٦١) ٢٬٩٦١( - القروض 
) ٢٬٥٨٨( ٢٬٦٠٣) ٥٬١٩١( - المحمل على بيان الدخل 

٢٣٬٦٥٥- ١٥٬٩٢٢٧٬٧٣٣التغيرات في التقدیر 
────────────────────────────

١٨٬٢٥٥٥٦٬٧١٠٣٧٬٣٩٧١١٢٬٣٦٢(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢٣ -

توزیعات األرباح - ١٤

، لم تُقترح أو ُتعتمد الحقًا أي توزیعات نقدیة أو غير نقدیة للسنة  ٢٠٢١أبریل  ١٣فتراضي المنعقد في  اال في اجتماع الجمعية العمومية  
ال شيء). - ٢٠١٨( ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتهية في  

معلومات القطاعات - ١٥
: ين ألغراض تقدیم التقاریر إلى المسؤولين الرئيسيين عن اتخاذ القرارات التشغيلية، تم تنظيم أنشطة البنك في قطاع 

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

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

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

لخدمات المصرفية اإلسالمية. إلى ا 

تجري المعامالت ما بين القطاعات وفقًا للمعدالت الحالية في الســـوق على أســـاس تجاري بحت. وُتحّمل / ُتدرج الفوائد في قطاعات  
األعمال على أساس نسبة إجمالية تُقارب التكلفة الهامشية لألموال. 

: ٢٠٢١یونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهر فيما یلي معلومات القطاعات لفترة  

الخدمات المصرفیة  
التجاریة للشركات  

ألف درھم 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد 

ألف درھم 
المجموع 
ألف درھم 

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي المنتجات  
١٠٥٬٦١٩٣٧٬٦٥٤١٤٣٬٢٧٣اإلسالمیة والتوزیعات على المودعین 

٨٣٬٣٦٢٩٬٧٣١٩٣٬٠٩٣دخل تشغیلي آخر 

) ١١٩٬٧٣٩( ) ٣١٬٢٢٦( ) ٨٨٬٥١٣( مصاریف تشغیلیة 

) ٨٩٬٧٠٥( ) ٢٥٬٦٢٦( ) ٦٤٬٠٧٩( صافي خسائر االنخفاض في القیمة 
────────────────────────

٢٦٬٩٢٢) ٩٬٤٦٧( ٣٦٬٣٨٩للفترة األرباح 
════════════════════════

النفقات الرأسمالیة 
٤٬٦٤٣٦٨٠٥٬٣٢٣موجودات ثابتة - 

════════════════════════
٢٠٢١یونیو ٣٠في  

١٢٬٦٩٠٬٢٥٦١٬٨٥٨٬٤٨٤١٤٬٥٤٨٬٧٤٠موجودات القطاع 
════════════════════════

١٠٬٨٩٦٬٦٣١٢٬١٥٥٬٤٤٦١٣٬٠٥٢٬٠٧٧مطلوبات القطاع 
════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢٤ -

معلومات القطاعات (تتمة) - ١٥

: ٢٠٢٠یونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهر 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  
١١٧٬٠٧١٤٦٬٢٩٨١٦٣٬٣٦٩اإلسالمیة والتوزیعات على المودعین 

٥٢٬٤٥٧٣٬١٥٣٥٥٬٦١٠دخل تشغیلي آخر 

) ١٣١٬٥٢١( ) ٣٧٬٢٥٢( ) ٩٤٬٢٦٩( مصاریف تشغیلیة 

) ٢٩٦٬٤٠٣( ) ٤٩٬٤٦١( ) ٢٤٦٬٩٤٢( صافي خسائر االنخفاض في القیمة 
────────────────────────

) ٢٠٨٬٩٤٥( ) ٣٧٬٢٦٢( ) ١٧١٬٦٨٣( (الخسائر) الفترة 
════════════════════════

النفقات الرأسمالیة 
١٠٬٥٥٤١٬٩١٦١٢٬٤٧٠موجودات ثابتة - 

════════════════════════
٢٠٢٠یونیو ٣٠في  

١٤٬١٤٢٬٢٧٢٢٬٥٦٦٬٧٨٧١٦٬٧٠٩٬٠٥٩موجودات القطاع 
════════════════════════

١٢٬٧٥٣٬٥٢٤٢٬١٨٢٬٢٠١١٤٬٩٣٥٬٧٢٥مطلوبات القطاع 
════════════════════════

للدخل التشغيلي یعمل البنك في منطقة جغرافية واحدة فقط، وهي الشرق األوسط. وبناء عليه، لم یتم تقدیم المزید من التحاليل الجغرافية  
وصافي األرباح وصافي الموجودات. 

معامالت األطراف ذات العالقة - ١٦

مثل في مساهمين یملكون حصة جوهریة في أسهم البنك،  یبرم البنك في سياق العمل االعتيادي معامالت مع أطراف ذات عالقة تت 
وأعضاء مجلس إدارة البنك، وكبار موظفي إدارة البنك، وشركات خاضعة لسيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة أو یمارسون عليها نفوذًا  

كبيرًا. 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢٥ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٦

على النحو التالي: إن األرصدة القائمة الهامة هي  

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١یونیو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

معاد إدراجھ 
مساھمون: 

٦٣٦٦مبالغ مستحقة من البنوك 
══════════════

١٬٥٠٤٢٬٦٦٩مبالغ مستحقة إلى البنوك 
══════════════

٤٬٠٠٠٥٬١٧٤التزامات ومطلوبات محتملة 
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة: 

١٠٬٩٣٢٦٬٥١١قروض وسلفیات 
══════════════

٤٬٣٠٩٦٬٢٩٦ودائع العمالء 
══════════════

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

العالقة: أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمون في المنشآت األخرى ذات  

١٧٠٬٩٠٩١٨٠٬١٦٧قروض وسلفیات 
══════════════

٦٤٬١٣١- استثمارات 
══════════════

٢٨٢٩مبالغ مستحقة من البنوك 
══════════════

٢٧٣٤٤٨مبالغ مستحقة إلى البنوك 
══════════════

٢٣٥٬٤٨٧٢٤٣٬٩٥٤ودائع العمالء 
══════════════

١٠٩٬٩٢١٩٧٬٨٨١التزامات ومطلوبات محتملة 
══════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢٦ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٦

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١یونیو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 
مدققة غیر مدققة 

كبار موظفي اإلدارة في البنك: 

٤٬٠٨٩٤٬١٣٦قروض وسلفیات 
══════════════

٤٬٠١٨١٬٤٤٥ودائع العمالء 
══════════════

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم وكبار موظفي اإلدارة: 

٢٠٥١٬٥٩٥دخل فوائد مستحقة 
══════════════

٣٬٨٦٧٤٬٢٠٤مصاریف فوائد مستحقة 
══════════════

یلي   وبيع االستثمارات  الدخل فيما  والمشتریات  بيان الدخل  المتعلقة والمصاریف  والمدرجة ضمن  خالل الفترة  باألطراف ذات العالقة 
المرحلي: 

المنتھیة الستة أشھر فترة  
غیر المدققة یونیو ٣٠في  
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم ألف درھم 
العالقة المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات  

٥٬٤٥٣١١٬٩١٧دخل الفوائد 
══════════════

٥٦٦٣٬٤٠٤مصاریف الفوائد 
══════════════

- ٨٢٥أتعاب مھنیة 
══════════════

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

- ٦٦٬١٠٥بیع استثمارات 
══════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢٧ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٦
المنتھیة الستة أشھر فترة  
غیر المدققة یونیو ٣٠في  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

١٥١٣عدد كبار موظفي اإلدارة 
══════════════

ألف درھم ألف درھم 

٩٬٤٣٧٨٬٧٧٧رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل 
٨٠٨٢٬٠٥٣نھایة الخدمة للموظفین مكافآت  

──────────────
١٠٬٢٤٥١٠٬٨٣٠مجموع تعویضات كبار موظفي اإلدارة 

══════════════
٦١٥٦دخل الفوائد 

══════════════
١- مصاریف الفوائد 

══════════════

المنتھیة الستة أشھر فترة  
غیر المدققة یونیو ٣٠في  

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درھم ألف درھم 

) ٦٬٧٧٢( ) ١٬٢٢٨( (المحمل) إلى/ المحررة من بیان الدخل – خسائر االئتمان المتوقعة  
══════════════

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

إجراؤها خالل سير األعمال. إن الفوائد المحملة على أو  تنشأ األرصدة القائمة والمعامالت المذكورة أعاله عن األعمال العادیة للبنك وتم 
من األطراف ذات عالقة هي بأسعار الفائدة التجاریة العادیة. وإن األرصدة القائمة في نهایة السنة غير مضمونة. 

قام البنك باستئجار مساحة مكتبية في مواقع عدیدة مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إیجارات العقارات والمصاریف المرتبطة بها لفترة  
). ویتم التفاوض على إیجارات  درهم ٩١٦٬٠٠٠– ٢٠٢٠یونيو ٣٠( درهم ٩٦٢٬٠٠٠قيمة ٢٠٢١یونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهر 

سنة بناًء على معدالت السوق. العقارات في كل  

من إجمالي مبالغ  درهم) ٢٣٬٧٣٧٬٠٠٠– ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ال شيء قام البنك بمنح تسهيالت في سداد المدفوعات المتأخرة بمبلغ  
والمستحقة من أطراف ذات عالقة خالل الفترة وبموجب  درهم) ١٤٠٬٠٠٢٬٠٠٠– ٢٠٢٠دیسمبر ٣١( ال شيء مستحقة السداد بمبلغ 

). ١٩ر إیضاح  ظ (ان المركزي  برنامج الحوافز االقتصادیة لمصرف اإلمارات العربية المتحدة  



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢٨ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٦

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 

١٩٠٬٨١٤- ٢٠٢٠١٦٧٬٧٤٣٢٣٬٠٧١دیسمبر  ٣١كما في  
) ٤٬٨٨٤( - ) ٦٬١٧٠( ١٬٢٨٦والتي تم سدادھا الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  

- - - - المشطوبات 
- - ٤٦١) ٤٦١( ١المرحلة  تم تحویلھا من  

- - ) ١٬٦٣٤( ٢١٬٦٣٤تم تحویلھا من المرحلة  
- - - - ٣تم تحویلھا من المرحلة  

──────────────────────────────
١٨٥٬٩٣٠- ٢٠٢١١٧٠٬٢٠٢١٥٬٧٢٨یونيو ٣٠كما في  

════════════════════════════

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

٥٩٤٬٣٠٢- ٢٠١٩٣٤٤٬٩٣٤٢٤٩٬٣٦٨دیسمبر  ٣١كما في  
١٠٬٤٩٧- ١٠٬٤٩٧إعادة إدراج الرصید االفتتاحي 

) ١٩٤٬٩٧٠( - ) ٧٬٩٨٦( ) ١٨٦٬٩٨٤( والتي تم سدادھا الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  
) ٢١٩٬٠١٥( - ) ٢١٩٬٠١٥( - مبالغ معاد تصنیفھا التي لم تعد تتعلق باألطراف ذات العالقة 

- - - - المشطوبات 
- - ٧٠٤) ٧٠٤( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- - - - ٢تم تحویلھا من المرحلة  
- - - - ٣تم تحویلھا من المرحلة  

───────────────────────────
١٩٠٬٨١٤- ٢٠٢٠١٦٧٬٧٤٣٢٣٬٠٧١دیسمبر ٣١كما في  

════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٢٩ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٦

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

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

٣٬٩٧٢- ٢٠٢٠٢٬١١٨١٬٨٥٤دیسمبر ٣١كما في  
١٬٢٢٨- ١٢٨١٬١٠٠المحمل لبیان الدخل 

────────────────────────────────
٥٬٢٠٠- ٢٠٢١٢٬٢٤٦٢٬٩٥٤یونيو ٣٠كما في  

════════════════════════════════════

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

٩٬٣٦٥- ٢٠١٩٥٬١٨٥٤٬١٨٠دیسمبر  ٣١كما في  
التغيرات نتيجة للمخصــصــات المثبتة في الرصــيد االفتتاحي  

والتي تم: 
- - ٩٧) ٩٧( شهراً ١٢تحویلها إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة  

) ٤٬٤٠٦( - ) ١٬٤٣٦( ) ٢٬٩٧٠( المحمل لبیان الدخل 
) ٩٨٧( - ) ٩٨٧( - مبالغ معاد تصنیفھا التي لم تعد تتعلق باألطراف ذات العالقة 

────────────────────────────────
٣٬٩٧٢- ٢٠٢٠٢٬١١٨١٬٨٥٤دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════════════

القيم العادلة لألدوات المالية - ١٧

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. المستوى األول: 

المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جدیرة بالمالحظة، سواء  جميع أساليب أخرى تكون فيها  المستوى الثاني:  
بشكل مباشر أو غير مباشر. 

دیرة بالمالحظة في  أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات ج المستوى الثالث: 
السوق. 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٣٠ -

القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة) - ١٧

األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 

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

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ٢٠٢١یونیو ٣٠

٥٤٣٣٬٣٠٦٬٢٩٣- ٣٬٣٠٥٬٧٥٠استثمارات 
١١٬٢٨٥- ١١٬٢٨٥- موجودات مشتقة 

────────────────────────────
٣٬٣٠٥٬٧٥٠١١٬٢٨٥٥٤٣٣٬٣١٧٬٥٧٨
════════════════════════════

١٦٠٬٠٨٨- ١٦٠٬٠٨٨- مطلوبات مشتقة 
════════════════════════════

٢٠٢٠دیسمبر  ٣١

٥٤٣٣٬٢٨١٬٧٢٦- ٣٬٢٨١٬١٨٣استثمارات 
٨٬٠٥٥- ٨٬٠٥٥- موجودات مشتقة 

────────────────────────────
٣٬٢٨١٬١٨٣٨٬٠٥٥٥٤٣٣٬٢٨٩٬٧٨١
════════════════════════════

٢٣٠٬٥٨٧- ٢٣٠٬٥٨٧- مطلوبات مشتقة 
════════════════════════════

األدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 

العادلة على النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي،  بالقيمة تشتمل القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة  
(باستثناء   األخرى  والموجودات  المطفأة  بالتكلفة  بها  المحتفظ  واالستثمارات  والسلفيات،  والقروض  أخرى،  بنوك  من  المستحقة  والمبالغ 

وا  العمالء،  وودائع  للبنوك،  المستحقة  والمبالغ  المشتقة)،  المشتقة) الموجودات  المطلوبات  (باستثناء  األخرى  تصنيف  .  لمطلوبات  یتم 
ة  الموجودات والمطلوبات المشتقة ضمن المستوى الثاني بناًء على مدخالت السوق الملحوظة. إن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرج 

بالقيمة العادلة ال تختلف بصورة جوهریة عن قيمتها المدرجة. 

– ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١درهم ( ٩٩٬٦٥٥٬٠٠٠مبلغ  ٢٠٢١یونيو ٣٠ادلة ألدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  بلغت القيمة الع 
یندرج تحدید القيمة العادلة ألدوات الدین المدرجة ضمن فئة المستوى األول حيث یتم تحدید القيمة العادلة بناًء على المدخالت  ). ال شيء 

المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي یمكن للمنشأة الوصول  غير األسعار المدرجة ( التي هي عبارة عن  
إليها في تاریخ القياس. 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٣١ -

المشتقات - ١٨
المشتقات المحتفظ بھا إلدارة المخاطر 

یوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض المتاجرة، والمدرجة كموجودات ومطلوبات بمبالغها  
اإلسمية. 

المبالغ االسمية حسب فترة االستحقاق ٢٠٢١یونيو  ٣٠
القيمة العادلة  

اإلیجابية 
القيمة  
العادلة  
السلبية 

٣خالل  المبلغ اإلسمي 
أشهر 

٥أكثر من  سنوات ٥- ١شهراً ١٢- ٣
سنوات 

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

عقود صرف العمالت  
- ٢٬٦٤٣٬٧٤٢٩٩١٬٢٣٧١٬٤٥٦٬٦٤٥١٩٥٬٨٦٠) ١٬٨٦٨( ٦٬٧٤١األجنبية اآلجلة 

- ٣٢٢٬٠٣٣- - ٣٢٢٬٠٣٣) ٤٬٥٤٤( ٤٬٥٤٤مقایضات أسعار الفائدة 
────────────────────────────────────────────
٢٬٩٦٥٬٧٧٥٩٩١٬٢٣٧١٬٤٥٦٬٦٤٥٥١٧٬٨٩٣) ٦٬٤١٢( ١١٬٢٨٥ -
════════════════════════════════════════════

المبالغ االسمية حسب فترة االستحقاق ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
القيمة العادلة  

اإلیجابية 
القيمة  
العادلة  
السلبية 

٥أكثر من  سنوات ٥- ١شهراً ١٢- ٣أشهر ٣خالل  المبلغ اإلسمي 
سنوات 

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

عقود صرف العمالت  
- - ٢٬٢٩٩٬٦٨٧١٬٢٧٩٬٨٨٩١٬٠١٩٬٧٩٨) ٣٣( ٣٬٦٨٧األجنبية اآلجلة 

- ٢٥١٬٦٥١- - ٢٥١٬٦٥١) ٤٬٣٦٨( ٤٬٣٦٨مقایضات أسعار الفائدة 
───────────────────────────────────────────

٢٬٥٥١٬٣٣٨١٬٢٧٩٬٨٨٩١٬٠١٩٬٧٩٨٢٥١٬٦٥١) ٤٬٤٠١( ٨٬٠٥٥ -
════════════════════════════════════════════

الفائدة التالية كأدوات تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة: أسعار ، احتفظ البنك بمقایضات  ٢٠٢١یونيو ٣٠كما في  

المبالغ االسمیة خالل فترة االستحقاق 
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 

٢٠٢١یونیو ٣٠
٢٠٢٬٧٢٢٩٤٧٬٥٢٣٩٠٢٬٠٨٣- ٢٬٠٥٢٬٣٢٨) ١٥٣٬٦٧٤( - تحوط االستثمارات 

═══════════════════════════════════════════════
٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٥٬٨٢٢١٬٠٩٩٬٣٧٥٩٥٨٬٩١٠- ٢٬١١٤٬١٠٧) ٢٢٦٬١٨٦( - االستثمارات تحوط  
════════════════════════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٣٢ -

(تتمة) المشتقات - ١٨
المشتقات المحتفظ بھا إلدارة المخاطر (تتمة) 

٢٠٢٠درهم ( ٢٬٢١٩٬١٦٣٬٠٠٠بإجمالي تشتمل القيمة الدفتریة للبنود المحوطة في بند "االستثمارات" في بيان المركز المالي بمبلغ اسمي  
.تتألف هذه البنود المحوطة من أدوات الدین المحتفظ بها كقيمة عادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ).  درهم ٢٬٢٩١٬٢٨٢٬٠٠٠-

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

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
الفعالیة المثبتة التغیر في  الفعالیة المثبتة التغیر في  

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

) ٧٬١٦٣( ) ١٤٢٬٥٥١( ٧٢٬٤٤٠٥٬٢٤٧في أدوات التحوط 
- ١٣٥٬٣٨٨- ) ٦٧٬١٩٣( في بنود التحوط 

إدارة المخاطر - ١٩
الوضع االقتصادي الحالي 

ساهم المنظمون والحكومات  لذا  كبيرة وتتطور بشكل سریع في الوقت الحالي. ١٩- كوفيد من المتوقع أن تكون التداعيات االقتصادیة ألزمة  
كما أعلن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية  في جميع أنحاء العالم في تدابير التحفيز المالي واالقتصادي للتخفيف من تأثيرها. 

ي برنامج  كما شارك البنك ف (ب) حزم تحفيز رأس المال والسيولة. و ") عن (أ) برنامج الدعم االقتصادي المستهدف  CBUAEالمتحدة (" 
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

على خسائر االئتمان المتوقعة ١٩- أثر كوفيد 
تقدیر الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادیة الحالية  ٩یتطلب إطار المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  

الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل الظروف االقتصادیة المتوقعة، یستخدم البنك مجموعة من السيناریوهات  من أجل تقييم  والمتوقعة. 
االقتصادیة بدرجات متفاوتة، وبترجيحات مناسبة، لضمان أن تقدیرات الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادیة  

وتقدیرات الخسائر االئتمانية  ٩لضمان مالءمة إطار المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  قویة یتمتع البنك بحوكمة  المحتملة. 
المتوقعة الناتجة في جميع األوقات. 

على المدخالت واالفتراضات الخاصة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للمعيار  ١٩- قام البنك بمراجعة التأثير المحتمل النتشار كوفيد 
متغيرًا ویتطور بسرعة في هذه  ١٩- بشكل عام، ال یزال وضع كوفيد في ضوء المعلومات المتوفرة. ٩إلعداد التقاریر المالية رقم الدولي 

المرحلة، مما یجعل من الصعب عكس تأثيره بشكل موثوق في تقدیرات الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

، قام البنك بتقسيم عمالئه المستفيدین من تأجيل  ١٩- كوفيد وفقًا لمتطلبات اإلفصاح لمصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في سياق  
). إن العمالء الذین ال یتوقع أن یواجهوا تغيرات هامة في الجدارة االئتمانية، بخالف  ٢ومجموعة  ١الدفعات إلى مجموعتين (مجموعة  

. والعمالء الذین من المتوقع أن یواجهوا تأثير جوهري بسبب  ١تم تصنيفهم في المجموعة  ١٩- كوفيد لة الناتجة عن أزمة  مشاكل السيو 
. ٢المجموعة على المدى الطویل ومن المتوقع أن یواجهوا تدهور كبير في جدارتهم االئتمانية تم تصنيفهم في  ١٩- كوفيد 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٣٣ -

إدارة المخاطر (تتمة) - ١٩
تحليل العمالء المستفيدین من تأجيل الدفعات 

االئتمان المتوقعة ذات الصلة للعمالء المستفيدین من تأجيل الدفعات: وخسائر یحتوي الجدول أدناه على األرصدة القائمة  

٢٠٢١یونیو ٣٠

الخدمات المصرفیة  
للشركات 
ألف درھم 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد 

ألف درھم 
المجموع 

درھم ألف  

١المجموعة  
١٠٣٬٢٧٣٤٨٤٬١٨٣٥٨٧٬٤٥٦القروض والسلفیات 

) ٢٩٬٩٨٣( ) ٩٬٠٠١( ) ٢٠٬٩٨٢( ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 
─────────────────────
٨٢٬٢٩١٤٧٥٬١٨٢٥٥٧٬٤٧٣

═════════════════════
٢المجموعة  

٨٢٬٤٥٢٨٢٬٤٥٢- القروض والسلفیات 
) ٦٬٥٩٨( ) ٦٬٥٩٨( - ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 

─────────────────────
 -٧٥٬٨٥٤٧٥٬٨٥٤

═════════════════════
اجمالي 

١٠٣٬٢٧٣٥٦٦٬٦٣٥٦٦٩٬٩٠٨القروض والسلفیات 
) ٣٦٬٥٨١( ) ١٥٬٥٩٩( ) ٢٠٬٩٨٢( ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة 

─────────────────────
٨٢٬٢٩١٥٥١٬٠٣٦٦٣٣٬٣٢٧

═════════════════════

٢١٬٣٠١١٬٣٠٣عدد العمالء/ الحسابات 
═══════════════════

١٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠الذي یوفره البنك  برنامج الدعم االقتصادي المستهدف ، تبلغ قيمة التمویل بال تكلفة في إطار  ٢٠٢١یونيو ٣٠كما في  
درهم وهو ما یساوي قيمة المبلغ  ٤٤٩٬١١٠٬٠٠٠على عمالء الخدمات المصرفية للشركات واألفراد  المؤجلة درهم. یبلغ اجمالي األقساط  

برنامج الدعم االقتصادي  فة للبنك من قبل مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي وفقًا إلطار  الذي تم الموافقة عليه للتمویل بال تكل 
. ٢٠٢١یونيو ٣٠كما في  درهم  ١٠٥٬٣٠٦٬٠٠٠مؤجل بقيمة  منه مبلغ  ،  المستهدف 

الدفعات: األرصدة االجمالية لعمالء الخدمات المصرفية للشركات واألفراد المستفيدین من تأجيل  الحركة في 

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم روض والسلفیات الق 

٢٠٢٠١٬٧٢١٬٥٨٢٩١٢٬٢٣٤١٧٬٦١٥٢٬٦٥١٬٤٣١دیسمبر  ٣١كما في  

) ١٬٩٨١٬٥٢٣( ) ٧١( ) ٨٥٤٬٠٢٥( ) ١٬١٢٧٬٤٢٧( والتي تم سدادھا الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  
- ٨٩٬٨٠٣٨٧٢) ٩٠٬٦٧٥( المشطوبات 

- ٣٥٬٤٨٨) ٦١٬٦٧٠( ١٢٦٬١٨٢تم تحویلھا من المرحلة  
- ) ٧٬٥٩٢( ٢١٬٢٣٧٦٬٣٥٥تم تحویلھا من المرحلة  
- - - - ٣تم تحویلھا من المرحلة  

────────────────────────────────
٢٠٢١٥٣٠٬٨٩٩٩٢٬٦٩٧٤٦٬٣١٢٦٦٩٬٩٠٨یونيو ٣٠كما في  

════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في  الستة أشھر لفترة  

 -٣٤ -

إدارة المخاطر (تتمة) - ١٩

مخصص عمالء الخدمات المصرفية للشركات واألفراد المستفيدین من تأجيل الدفعات: الحركة في 

المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
درھم ألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم روض والسلفیات الق 

٢٠٢٠٢٥٬٧٠٧٢٠٦٬٥٤٣٤٬٨٤٢٢٣٧٬٠٩٢دیسمبر  ٣١كما في  

) ٢٠٠٬٥١١( ٢٬٤٧٢) ١٨٩٬٢٥٣( ) ١٣٬٧٣٠( والتي تم سدادھا الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  
- ٥٤٤٥) ٥٤٩( المشطوبات 

- ١٣٬٢٥١) ١٣٬٧٢١( ١٤٧٠تم تحویلھا من المرحلة  
- ) ١٬٠١٧( ٢٥٥٤٤٦٣تم تحویلھا من المرحلة  
- - - - ٣تم تحویلھا من المرحلة  

────────────────────────────────
٢٠٢١١٢٬٤٥٢٤٬٥٧٦١٩٬٥٥٣٣٦٬٥٨١یونيو ٣٠كما في  

════════════════════════════

كفایة رأس المال نسبة  - ٢٠
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١یونیو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درھم درھم ألف  

٪ ١٢٫٥٪ ١٢٫٣نسبة الشق األول حقوق المساھمین العادیة 
٪ ١٢٫٥٪ ١٢٫٣الشق األول من رأس المال 

٪ ١٣٫٧٪ ١٣٫٤كفایة رأس المال نسبة  

كجزء من حزمة تحفيز رأس المال المقدمة من المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في إطار برنامج الدعم االقتصادي  
مارس  ١٥٪ ساري المفعول من  ٦٠٪ بحد أقصى  ٢٬٥رأس المال التحوطي بنسبة  احتياطي المستهدف، ُیسمح للبنوك باالستفادة من  

عند االستهالك الكامل لتخفيف رأس المال هذا، ینخفض الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفایة رأس المال  . ٢٠٢١دیسمبر  ٣١حتى  ٢٠٢١
یستمر البنك في االمتثال لمتطلبات الحد  ٪ المطبقة سابقًا) لفترات المحاسبة التي تقع ضمن المدة المحددة. ١٣٬٠٪ (مقابل  ١١٬٥إلى  

. ٢٠٢١یونيو ٣٠عدل وفقًا لتعليمات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة للفترة المنتهية في  األدنى من رأس المال الم 


