
البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموجزة المرحلیة تقریر المراجعة والبیانات المالیة 

٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)

الموجزةتقریر المراجعة والبیانات المالیة المرحلیة
٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

رقم الصفحة

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

٣بیان المركز المالي المرحلي الموجز 

٤بیان الدخل المرحلي الموجز

٥بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز 

٦بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز 

٧بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموجز 

٢٨-٨إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 







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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ضاحات الواردة في الصفحات من  ل اإل ة الموجزة. إن تقرر مدققي ٢٨إلى ٨تش ة المرحل جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلومات المال
ة الموجزة للبنك مدرج في ال ة المرحل ات المستقلین حول مراجعة المعلومات المال .٢صفحة الحسا

-٤-

فترة ثالثة أشھر منتھیة في
مارس (غیر مدققة)٣١

──────────────────────
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم

٢٣١٬٢٩٢٢١٧٬٢١٠دخل الفوائد
٩٬٥٧١٩٬٧٠٠الدخل من منتجات التمویل االسالمي

────────────

٢٤٠٬٨٦٣٢٢٦٬٩١٠إجمالي دخل الفوائد والدخل من منتجات التمویل االسالمي

)٦٨٬٤٢٥()٩١٬٧٢٤(مصاریف الفوائد
)٣٠٬١٢٦()٤٣٬٩٥٧(منتجات اسالمیة-توزیعات على المودعین

────────────
)٩٨٬٥٥١()١٣٥٬٦٨١(المودعینجمالي مصاریف الفوائد وتوزیعات على إ

صافي دخل الفوائد والدخل من منتجات اسالمیة بعد تنزیل التوزیعات على 
١٠٥٬١٨٢١٢٨٬٣٥٩المودعین

٢٥٬٦٤٩١٩٬١١٤صافي دخل الرسوم والعموالت
٦٬٧٩٧٨٬٤٢٦دخل صرف العمالت األجنبیة

١٤٬٤٢٠١٨٬٠٥٥دخل تشغیلي آخر
────────────

١٥٢٬٠٤٨١٧٣٬٩٥٤إجمالي الدخل التشغیلي اآلخر
────────────

)٥٤٬٩١٩()٤٩٬٤١١(مصاریف مزایا الموظفین
)٨٬٢٣١()١٠٬٨٣٥(االستھالك

)٢٠٬٥٦٠()٢٠٬٨١٧(مصاریف تشغیلیة أخرى
────────────

)٨٣٬٧١٠()٨١٬٠٦٣(إجمالي المصاریف التشغیلیة
────────────

٧٠٬٩٨٥٩٠٬٢٤٤األرباح قبل خسائر االنخفاض في القیمة

)٥٤٬٢٩٩()٤٩٬٤٠٥(٧صافي خسائر االنخفاض في القیمة
────────────

٢١٬٥٨٠٣٥٬٩٤٥صافي األرباح للفترة
════════════

٤٠٫٠١٠٫٠٢ربحیة السھم (األساسي والمخفف بالدرھم)
════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ضاحات الواردة في الصفحات من  ل اإل ة الموجزة. إن تقرر مدققي ٢٨إلى ٨تش ة المرحل جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلومات المال
ة الموجزة للبنك مدرج في ال ة المرحل ات المستقلین حول مراجعة المعلومات المال .٢صفحة الحسا

-٥-

فترة ثالثة أشھر منتھیة في
مارس (غیر مدققة)٣١

───────────────
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم

٢١٬٥٨٠٣٥٬٩٤٥األرباح للفترةصافي 

بنود الدخل الشامل/(الخسائر الشاملة) األخرى

یتم الحقاً إعادة تصنیفھا إلىأوالبنود التي قدا
بیان الدخل

القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى:

بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل صافي التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات 
)٧١٬٦٦٤(٨٢٬١٩٥واألدوات االسالمیةالشامل األخرى

٣٤٬٠٦٠)        ٧٢٬٣٦٩(ُمعاد تصنیفھا إلى بیان الدخل -القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
─────────────

)٣٧٬٦٠٤(٩٬٨٢٦للفترةبنود الدخل الشامل /(الخسائر الشاملة) األخرى 
──────────────

)١٬٦٥٩(٣١٬٤٠٦إجمالي بنود الدخل الشامل /(الخسائر الشاملة) األخرى للفترة
═════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ضاحات الواردة في الصفحات من  ل اإل ة الموجزة. إن تقرر مدققي ٢٨إلى ٨تش ة المرحل جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلومات المال
ة الموجزة للبنك مدرج في ال ة المرحل ات المستقلین حول مراجعة المعلومات المال .٢صفحة الحسا

-٦-

فترة الثالثة أشھر
مارس (غیر مدققة)٣١المنھیة في 

───────────────────
٢٠١٩

ألف درھم
٢٠١٨

ألف درھم
األنشطة التشغیلیة

٢١٬٥٨٠٣٥٬٩٤٥صافي األرباح للفترة
التعدیالت للبنود التالیة:

١٠٬٨٣٥٨٬٢٣١االستھالك
١٬٠٥٠١٬٢٣١موجودات ثابتةخسارة شطب 

٤٩٬٤٠٥٥٤٬٢٩٩صافي خسائر االنخفاض في القیمة
٧٬٢٩١٨٬٨٢٦إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات

صافي خسائر/(أرباح) القیمة العادلة من استبعاد استثمارات
)١٢٤(٢٬٤٥١أدوات اسالمیة

٣١٢١٥٠خسائر غیر محققة من استثمارات
────────────────

٩٢٬٩٢٤١٠٨٬٥٥٨التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل الحركات في رأس المال العامل
────────────────

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
٢٢٣٬٠٨٥١٩٬٢٩٥مدینةإسالميذمم تمویل وسلفیاتقروض و

)٧٩٬٩٠١(١٢٠٬٩١٩تستحق بعد ثالثة أشھرالنقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
ھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل

١٣٬٩١٨)٤٥٬٩٤٣(قروض ومعامالت مشتقة
٢٤٤٬١٥١)٤٤٫٣٢٥(موجودات أخرى

)٤٧٤٬٠٣٨()٥٠٬٣١٠(مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر
)٩٠٬٨٨٩()١٤٧٬٥٩٢(وودائع عمالء المعامالت االسالمیةودائع العمالء

)٢٨٢٬٨٦٩(٨٨٫٢٣٤مطلوبات أخرى
────────────────

)٥٤١٬٧٧٥(٢٣٦٫٩٩٢صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
)٧٬٦١٩()١١٫٧٩٦(شراء موجودات ثابتة وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ

١٠٬٢٣٨-مبالغ محصلة من إغالق شركة تابعة
)٨٩٧٬٤٥٨()٤٩٢٬٣٦٩(شراء استثمارات

٥٠٠٬٢٥٠٥٠٤٬٠٢٧مبالغ محصلة من استرداد / بیع استثمارات
────────────────

)٣٩٠٬٨١٢()٣٫٩١٥(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
────────────────

األنشطة التمویلیة
٦٨٧٬٥١٧زیادة في رأس المال العادي من إصدار األسھم

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

٦٨٧٬٥١٧)٢٢٢(التمویلیةصافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة 
────────────────

)٢٤٥٬٠٧٠(٢٣٢٬٨٥٥صافي الزیادة/(النقص) في النقدیة وشبھ النقدیة

٧٤١٬٩١٣١٬٠٣٦٬٠٦٧ینایر١النقدیة وشبھ النقدیة في 
────────────────

٩٧٤٬٧٦٨٧٩٠٬٩٩٧مارس٣١النقدیة وشبھ النقدیة في 
════════════════

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

١٬٠٩٧٬٤٧٠٩٤٢٬١٧٣النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
٥٤٧٬٣٥٢٥٧٤٬٨٣٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

)٧٢٦٬٠١١()٦٧٠٬٠٥٤(مبالغ مستحقة للبنوك
────────────────

٩٧٤٬٧٦٨٧٩٠٬٩٩٧
════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

ضاحات الواردة في الصفحات من  ل اإل ة المر ٢٨إلى ٨تش ات المستقلین حول مراجعة المعلومات المال ة الموجزة. إن تقرر مدققي الحسا ة المرحل ة الموجزة للبنك مدرج جزءًا ال یتجزأ من هذه المعلومات المال حل
.٢صفحة في ال

-٧-

أرباحالتغیرات فياحتیاطياحتیاطياحتیاطياحتیاطيرأس
المجموعغیر موزعةالقیمة العادلةإعادة تقییمعامقانونيخاصالمال

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

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

٩٬٨٢٦-٩٬٨٢٦-----بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
────────────────────────────────────────────────────────

٩٬٨٢٦٢١٬٥٨٠٣١٬٤٠٦-----الدخل الشامل األخرى للفترةإجمالي بنود 
)٢٢٢()٢٢٢(------تكالیف إصدار األسھم

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

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

٢٬١٦٤٬٦٣٠)١٥٣٬٩٤٠(١٬٣٧٥٬٠٣٣٤١٤٬٣٩٣٤٩٦٬٩٤٨٩٬٣١١٦٣٢٢٢٬٢٥٣(مدققة)٢٠١٨ینایر ١في 
٩رقم تأثیر اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 

)٣١٤٬٢٠٧()٣٣٠٬١١٩(١٥٬٩١٢-----٢٠١٨ینایر ١في 
────────────────────────────────────────────────────────

١٬٨٥٠٬٤٢٣)٤٨٤٬٠٥٩(٢٠١٨١٬٣٧٥٬٠٣٣٤١٤٬٣٩٣٤٩٦٬٩٤٨٩٬٣١١٦٣٢٣٨٬١٦٥ینایر ١رصید معاد إدراجھ في 
٣٥٬٩٤٥٣٥٬٩٤٥------أرباح الفترة

)٣٧٬٦٠٤(-)٣٧٬٦٠٤(-----بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة
────────────────────────────────────────────────────────

)١٬٦٥٩(٣٥٬٩٤٥)٣٧٬٦٠٤(-----إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
٦٨٧٬٥١٧------٦٨٧٬٥١٧إصدار أسھم رأس المال

-١٠-)١٠(----تحویل استھالك أراضي ومباني
────────────────────────────────────────────────────────

٢٬٥٣٦٬٢٨١)٤٤٨٬١٠٤(٢٬٠٦٢٬٥٥٠٤١٤٬٣٩٣٤٩٦٬٩٤٨٩٬٣١١٦٢٢٥٦١(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 
════════════════════════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٨-

الوضع القانوني واألنشطة-١

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

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

، اإلمارات العربیة المتحدة.الشارقة٢٥٠٢٢ھو ص.ب 

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

والمعلومات المالیة المقارنة على نتائج ٢٠١٩مارس ٣١تشتمل المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
.٢٠١٨البنك على أساس مستقل. تم حل شركة الصدارة لالستثمار، الشركة التابعة سابقاً، في ینایر 

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

واألحكام المحاسبیةوالتقدیراتالتغیرات في السیاسات-٢

التغیرات في السیاسات المحاسبیة١-٢

نویة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد المعلومات المالیة الس
. لم یقم البنك ٢٠١٩ینایر ١، باستثناء اتباع المعاییر الجدیدة الساریة المفعول كما في ٢٠١٨دیسمبر ٣١للبنك للسنة المنتھیة في 

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

، لكنھ لم یقم بإعادة إدراج معلومات ٢٠١٩ینایر ١بأثر رجعي من تاریخ ١٦قام البنك باتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
عملیات إعادة إنلنحو المسموح بھ بموجب األحكام االنتقالیة المحددة في المعیار. ، على ا٢٠١٨المقارنة لفترة التقریر المالي في سنة 

.  ٢٠١٩ینایر ١المیزانیة العمومیة االفتتاحیة في علىلیس لھا تأثیر جوھريالتصنیف والتعدیالت الناتجة عن قواعد التأجیر الجدیدة

:٢٠١٩مارس١على بیان المركز المالي كما في ١٦المالیة رقم وفیما یلي تأثیر اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر 

٢٠١٩
ألف درھم

الموجودات
٣٢٬٥٧٤موجودات حق االستخدام

)٤٬٠٧٠(مالمتراكناقصاً/ االستھالك 
───────

٢٨٬٥٠٤موجودات حق االستخدام (صافي)

المطلوبات
٢٥٬٢٠٦مطلوبات عقود اإلیجار



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٩-

المحاسبیة (تتمة)والتقدیرات واألحكام التغیرات في السیاسات -٢

التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة)١-٢

:٢٠١٩مارس ٣١فیما یلي التأثیر على بیان الدخل لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٩
ألف درھم

)٤٬٠٧٠(مصاریف االستھالك
٢٬٣٢٦مصاریف تأجیر

)١٬٧٤٤(التشغیلیةالمصاریف 
)١٥٨(تكالیف التمویل

)١٬٩٠٢(أرباح الفترة

ال یوجد أي تأثیر جوھري على بنود الدخل الشامل األخرى والربح األساسي والمخفف للسھم.

١٦إلعداد التقاریر المالیة رقم طبیعة أثر اتباع المعیار الدولي)أ

، قام البنك بتصنیف كل من عقود اإلیجار لدیھ ١٦لدى البنك عقود إیجار لفروعھ. قبل اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
وتم تثبیت دفعات اإلیجار المستأجر(كمستأجر) في تاریخ البدء كعقد إیجار تشغیلي. في عقد اإلیجار التشغیلي، لم یتم رسملة العقار 

مستحق الاإلیجارمدفوع مقدماً ومبلغ إیجارتأجیر في بیان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. تم تثبیت أي كمصروف 
أخرى، على التوالي.ومطلوباتمقدمةدفعات ضمن

حیث لقیاس بالنسبة لجمیع عقود اإلیجار ، قام البنك بتطبیق منھج واحد للتثبیت وا١٦عند اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
ھو المستأجر، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة القیمة. قام البنك بتثبیت مطلوبات اإلیجار أن البنك 

.المعنیةلتسدید دفعات اإلیجار وموجودات حق االستخدام والتي تمثل حق استخدام الموجودات 

موضحة أدناه:١٦إن السیاسات المحاسبیة الجدیدة للبنك عند اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

موجودات حق االستخدام:
لالستخدام). یتم قیاس المعنيیقوم البنك بتثبیت موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند الموجودات 

مطلوبات عقد اإلیجار. عند إعادة تقییم موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة، وتعدیلھا 
عقد اإلیجار التي تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإلیجار المثبت والتكالیف المباشرة األولیة المتكبدة ومدفوعات 

تمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. إذا لم یكن البنك متأكد بشكل معقول من الحصول على ملكیة بند الموجودات 
مقدرة المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار ال

القیمة.فينخفاضااللالستخدام ومدة عقد اإلیجار، أیھما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام إلى 

:مطلوبات عقود اإلیجار
ا في تاریخ بدء عقد اإلیجار، یقوم البنك بتثبیت مطلوبات عقد اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب سدادھ

عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة جوھریة) ناقصًا أیة حوافز إیجار مدینة رةمدى فتعلى 
یجار ودفعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتشمل دفعات اإل

البنك ودفع غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس أن یمارسھلخیار الشراء المؤكد بشكل معقول مارسةالمأیضاً سعر 
خیار اإلنھاء. یتم تثبیت دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف في الفترة التي یحدث یمارسأن البنك 

ذي یؤدي لحدوث الدفعة.فیھا الحدث أو الشرط ال



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١٠-

المحاسبیة (تتمة)والتقدیرات واألحكام التغیرات في السیاسات -٢

التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة)١-٢

(تتمة)١٦إلعداد التقاریر المالیة رقم طبیعة أثر اتباع المعیار الدولي)أ

(تتمة)موضحة أدناه:١٦الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم إن السیاسات المحاسبیة الجدیدة للبنك عند اتباع المعیار 

)تتمة(مطلوبات عقود اإلیجار
في تاریخ بدء عقد اإلیجار إذا كان سعر المندرجاالقتراض فائدة، یستخدم البنك معدلقیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجارمن أجل احتساب ال

لفائدة الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء العقد، تتم زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار لتعكس ازدیاد ا
لمطلوبات عقد اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو . باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة المسددةدفعات اإلیجارھ مقابلوتخفیض

.المعنيتغییر في مدة عقد اإلیجار أو تغییر في دفعات عقد اإلیجار الثابتة الجوھریة أو تغییر في التقییم لشراء بند الموجودات 

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة:
عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل الخاصة بأجھزة الصراف اآللي (أي عقود یقوم البنك بتطبیق إعفاء تثبیت 

شھراً أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضمن خیار الشراء) مع إعفاء قیمة منخفضة. یتم تثبیت ١٢اإلیجار ھذه التي لھا مدة إیجار من 
قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على دفعات عقد اإلیجار على عقود اإلیجار

مدى فترة عقد اإلیجار.

ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة)ب

مؤكد بموجب بعض عقود اإلیجار، یوجد لدى البنك خیار إیجار الموجودات لفترات إضافیة. یطبق البنك حكم حول تقییم ما إذا كان من ال
. بعد بشكل معقول تنفیذ خیار التجدید. وھذا یعني، أنھ یراعي كافة العوامل ذات العالقة والتي تؤدي لوجود حافزًا اقتصادیاً لتنفیذ التجدید
على تاریخ البدء، یقوم البنك بإعادة تقییم مدة عقد اإلیجار إذا كان ھناك حدث أو تغیر جوھري في الظروف الخاضعة لسیطرتھ والتي تؤثر

قدرتھ على تنفیذ (أو عدم تنفیذ) خیار التجدید (على سبیل المثال، تغییر في استراتیجیة األعمال).  

، األدوات المالیة، بخصوص میزات الدفعات مقدماً مع تعویض سلبي٩تعدیل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢-٢
لتمكین الشركات من القیاس بالتكلفة المطفأة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم أصدر مجلس اإلدارة تعدیًال ضیق النطاق على 

لبعض الموجودات المالیة مستحقة الدفع مقدماً مع التعویض السلبي. إن الموجودات المتأثرة، والتي تتضمن بعض القروض وسندات الدین، 
رباح أو الخسائر.كان من الممكن قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األ

یؤكد ھذا التعدیل أن بند المطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة یتم تعدیلھ دون أن یؤدي ذلك إلى التوقف عن التثبیت، كما یجب 
ة تثبیت الربح أو الخسارة مباشرة في األرباح أو الخسائر. یتم احتساب الربح أو الخسارة على أنھا الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدی

صلیة والتدفقات النقدیة المعدلة والمخصومة حسب سعر الفائدة الفعلي األصلي. ھذا یعني أن الفرق ال یمكن أن یشمل العمر المتبقي األ
.٣٩الدولي رقم في الممارسة من المعیار المحاسبيلألداة والذي قد یكون عبارة عن تغییر

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الرئیسیة٣-٢
المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة یتطلب من اإلدارة وضع التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة إن إعداد

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

: بالنسبة لعقود اإلیجار، كما ھو ١٦اإلعداد، فإن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة، وباستثناء المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
انت األحكام الجوھریة األخرى التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للبنك والمصادر الرئیسیة للتقدیرات موضح أعاله، ك

.٢٠١٨دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة في المدققةغیر المؤكدة نفس األحكام والمصادر المطبقة في المعلومات المالیة

السیاسات المحاسبیة التي لھا أكبر تأثیر على المبالغ المثبتة في المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة إن تغیرات األحكام الصادرة عند تطبیق 
: عقود ١٦تتعلق بالتغییرات التي تم إدخالھا نتیجة اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٠١٩مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

سم أعاله.اإلیجار، والتي تم ذكرھا في الق
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(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١١-

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

أسس إعداد المعلومات المالیة١-٣

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

د المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل البنك في المعلومات إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعدا
.٢، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضاح ٢٠١٨دیسمبر ٣١المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

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

لیست بالضرورة داللة على النتائج التي قد ٢٠١٩مارس ٣١الثة أشھر المنتھیة في . باإلضافة إلى ذلك، إن نتائج فترة الث٢٠١٨دیسمبر 
.٢٠١٩دیسمبر ٣١تكون متوقعة للسنة المالیة الكاملة المنتھیة في 

سبیة للبنك وعند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الجوھریة التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحا
باستثناء ٢٠١٨دیسمبر ٣١والمصادر الرئیسیة للتقدیرات نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة كما في وللسنة المنتھیة في 

.٢األحكام والتقدیرات المبینة في إیضاح 

السیاسات المحاسبیة الھامة٢-٣

إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل البنك في البیانات المالیة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في 
.١-٢، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضاح ٢٠١٨دیسمبر ٣١المدققة السنویة للسنة المنتھیة في 
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(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١٢-

ة األسهم-٤ رح

ة وتم احتسـاب سـتند الرح األسـاسـي للسـهم ة القائمةإلى األراح إلى حاملین األسـهم العاد ما المتوسـ المرجح لعدد األسـهم العاد
یلي:

ة في ل فترة الثالثة أشهر غیر المدققة المنته
مارس٣١

───────────────────────
٢٠١٩٢٠١٨

درهمدرهم

٢١٬٥٨٠٬٠٠٠٣٥٬٩٤٥٬٠٠٠صافي أراح الفترة
════════════════════

ة: عدد األسهم العاد
ة السنة مة درهم واحد لكل سهم في بدا ق ة  ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩١٬٣٧٥٬٠٣٣٬٧٦٦أسهم عاد

مة درهم واحد  ق ة بواقع سهم واحد لكل سهمین  تأثیر إصدار األسهم العاد
٦٨٧٬٥١٦٬٨٨٣-للسهم المصدر خالل الفترة

────────────────────
ة الفترة مة درهم واحد لكل سهم في نها ق ة  ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩أسهم عاد

════════════════════

ةالمتوس المرجح لعدد األسهم :العاد
ة في  ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩١٬٣٧٥٬٠٣٣٬٧٦٦ینایر ١إصدار أسهم عاد

١٩٦٬٤٣٣٬٣٩٥-المنحةتأثیر أسهم 
────────────────────

٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩١٬٥٧١٬٤٦٧٬١٦١الزادة في رأس المالإصدارالمقرر إصدارها قبل عدد األسهم 
مة  ق ٤٠٬٩٢٣٬٦٢٤-للشهر الواحدمتوسسهم ٤٩١,٠٨٣,٤٨٨تأثیر اإلصدار 

────────────────────

ل منها درهم واحد  مة  الغ ق التسوةقید المتوس المرجح لعدد األسهم ال
٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩١٬٦١٢٬٣٩٠٬٧٨٥خالل الفترة

════════════════════
درهم٠,٠٢درهم٠,٠١للسهم الواحدالرح األساسي

ة في  ة غیر عاد ة عموم للموافقة على طرح أســـــهم للمســـــاهمین الحالیین بواقع ســـــهم واحد عاد ٢٠١٨ینایر ١٥عقد البنك جمع
الكامل ونتج عن ذلك زادة في رأس المال على كتتاب اال، تم ٢٠١٨لكل ســـــهمین عادیین محتف بهما. والحقًا في مارس  األســـــهم 

مة  ق ًا) إلى ١٬٣٧٥٬٠٣٣٬٧٦٦درهم (١٬٣٧٥٬٠٣٣٬٧٦٦درهم من ٦٨٧٬٥١٦٬٨٨٣المدفوع للبنك  ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩سهماً عاد
ًا).٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩درهم ( سهمًا عاد

الغ الرح المخّفض للســــهم مماثلة للرح األســــاســــي ام البنك بإصــــدار أ أدوات م ة قدللســــهم نظرًا لعدم ق ون لها تأثیر على رح
.استخدامهاالسهم عند 



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١٣-

ز -٥ ة المتحدة المر نقد وأرصدة لد مصرف اإلمارات العر

غیر مدققة
مارس٣١

مدققة
دیسمبر٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

٧٦٬٨٥٤٩٨٬٤٦٨نقد في الصندوق

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي:
٢٢٠٬٦١٧٢٦٤٬٠٤٧حسابات مقاصة

٩٠٠٬٠٠٠٩٠٠٬٠٠٠شھادات إیداع
٦٥٧٬٣٣٢٦٢٨٬٢٥٢متطلبات االحتیاطي

──────────────
١٬٨٥٤٬٨٠٣١٬٨٩٠٬٧٦٧
══════════════

اطي المحتف بها لد  ات االحت ي غیر مصـــــــــــرفالإن متطل الدرهم اإلماراتي والدوالر األمر ة المتحدة  ز اإلمارات العر المر
ات ن سمتوفرة لالستخدام في عمل م ة وال  ز البنك الیوم موافقة المصرف المر اطي المطلوب في حبها إال  تغیر مستو االحت . و

ز مصرفالل شهر وفقًا لتوجیهات  ة المتحدة.لدولة المر اإلمارات العر

الغ مستحقة من بنوك أخر -٦ م

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
درھمألفألف درھم

٢١٥٫٦٥١١١٦٫١٩٧ودائع تحت الطلب
٣٨٥٫٦١٣٤٠٣٫٩٧٥ودائع ألجل

──────────────
٦٠١٫٢٦٤٥٢٠٫١٧٢
══════════════

الغ المستحقة من البنوك األخر تتش سمبر ٣١درهم (١٨٣,٩٠٢,٠٠٠مبلغعلىمل الم درهم) مودع ٩٨,٧٨٧,٠٠٠-٢٠١٨د
مبلغ  تم االحتفـــا  ـــة المتحـــدة. و ـــة خـــارج دولـــة اإلمـــارات العر ســـــــــــمبر ٣١درهم (٥٣,٩١٢,٠٠٠لـــد بنوك أجنب -٢٠١٨د

هامش للمعامالت المشتقة.٧,٩٦٩,٠٠٠ درهم) 



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١٤-

الغ مستحقة من بنوك أخر ٦ (تتمة)م

الغ المستحقة منأرصدة إجمالي تصنیف  المراحل:مع البنوك األخر الم

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٣٩,٦٤٤--١٣٩,٦٤٤أعلى درجة
٤٦١,٦٢٠--٤٦١,٦٢٠الدرجة القیاسیة

────────────────────────
٦٠١,٢٦٤--٦٠١,٢٦٤(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١ما في 

════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٧٠,٠٣٧--٧٠,٠٣٧أعلى درجة
٤٥٠,١٣٥--٤٥٠,١٣٥الدرجة القیاسیة

────────────────────────
٥٢٠,١٧٢--٥٢٠,١٧٢(مدققة)٢٠١٨مارس ٣١ما في 

════════════════════════════

مخصـــــص خســـــائر االئتمان المتوقعة لمرحلة  ســـــمبر ٣١درهم (١٣٣,٠٠٠مبلغ ١حتف البنك  درهم) في ٣٧,٠٠٠-٢٠١٨د
. الغ المستحقة من البنوك األخر الم

ات٧ ل إسالمي مدینةذمم و قروض وسلف تمو

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

فیما یلي تصنیف محفظة القروض والسلفیات:

١٬٦٢٨٬٢٢٩١٬٧٢٨٬٦٠٨سحوبات على المكشوف
١٠٬٥٩٦٬٧١٦١٠٬٦٥٢٬٥٣٥*قروض ألجل (متوسطة وقصیرة األجل)

٨٤٥٬١٧١١٬٠٢٧٬١٠١قروض مقابل إیصاالت أمانة
٣٠٢٬٧٦٠٢٤٥٬٤٣١كمبیاالت مخصومة

٥٠٬٠١٩٥١٬١٨٤نقدیة أخرىسلفیات 
١٨٩٬٠٥٠١٩٧٬٩٥٥فواتیر مسحوبة بموجب اعتمادات مستندیة

────────────────
١٣٬٦١١٬٩٤٥١٣٬٩٠٢٬٨١٤القیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات

ناقصا: مخصص االنخفاض في القیمة والخسارة االئتمانیة المتوقعة على 
)١٬١٤٣٬٧١٣()١٬١٠٩٬٤٢٤(القروض والسلفیات

────────────────
١٢٬٥٠٢٬٥٢١١٢٬٧٥٩٬١٠١صافي القروض والسلفیات

════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١٥-

ات٧ ل إسالمي مدینة ذمم و قروض وسلف (تتمة)تمو

درهم).٣,٠٥٩,٧٦٣,٠٠٠-٢٠١٨درهم (٣,٠٣٩,٣١٢تشتمل قروض التجزئة *

مة قبل اقتطاع أ مخصـــــص ل، بلغ إجمالي القروض ٢٠١٩مارس ٣١في  في نخفاض الالتي تعرضـــــت النخفاض فرد في الق
مه على أساس فرد مبلغا قدره  مة تم تقی سمبر ٣١درهم (١٬٢١٧٬٤٨٧٬٠٠٠الق درهم).١,٢٥٠,٦٠٣,٠٠٠-٢٠١٨د

اتإجمالي األرصدة من القروض تصنیف  مع المراحل:والسلف

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٧٬٣٢٤-١٧٬٢٩٥٢٩درجةأعلى 
٩٬٩٠٤٬٦٣٨٩٠٤,٩٤٦١٤٬٨٣٠١٠٬٨٢٤٬٤١٤الدرجة القیاسیة

١٦٣٬٨٥٠١٬٣٨٤٬٩٠٥٣٬٩٦٥١٬٥٥٢٬٧٢٠دون القیاسیة
١٬٢١٧٬٤٨٧١٬٢١٧٬٤٨٧--التعثر

────────────────────────
مة المدرجة إجمالي  ١٠٬٠٨٥٬٧٨٣٢٬٢٨٩٬٨٨٠١٬٢٣٦٬٢٨٢١٣٬٦١١٬٩٤٥مجموع الق

)١٬١٠٩٬٤٢٤()٧٣٧٬٦٨٥()٣٠٩٬٨٤٨()٦١٬٨٩١(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────

١٠٬٠٢٣٬٨٩٢١٬٩٨٠٬٠٣٢٤٩٨٬٥٩٧١٢٬٥٠٢٬٥٢١(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١ما في 
════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١١٧٬٤٤٤-١١٧٬٤١٥٢٩أعلى درجة
١٠٬٠٠٦٬٨٤٠٨٥٤٬٩٧٣٢٨٬٧٥٢١٠٬٨٩٠٬٥٦٥الدرجة القیاسیة

١٩٠٬٢١٤١٬٤٤٩٬٦٩٥٤٬٢٩٣١٬٦٤٤٬٢٠٢دون القیاسیة
١٬٢٥٠٬٦٠٣١٬٢٥٠٬٦٠٣--التعثر

────────────────────────
مة المدرجة إجمالي  ١٠٬٣١٤٬٤٦٩٢٬٣٠٤٬٦٩٧١٬٢٨٣٬٦٤٨١٣٬٩٠٢٬٨١٤مجموع الق

)١٬١٤٣٬٧١٣()٧٣٥٬٠٤٦()٣٤٨٬٦٣١()٦٠٬٠٣٦(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────

١٠٬٢٥٤٬٤٣٣١٬٩٥٦٬٠٦٦٥٤٨٬٦٠٢١٢٬٧٥٩٬١٠١(مدققة)٢٠١٨مارس ٣١ما في 
════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١٦-

ات٧ ل إسالمي مدینة ذمم و قروض وسلف (تتمة)تمو

ة في مة للقروضالحر اتمخصص االنخفاض في الق :والسلف

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
درھمألف ألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٨٦٠٬٠٣٦٣٤٨٬٦٣١٧٣٥٬٠٤٦١٬١٤٣٬٧١٣دیسمبر ٣١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي 

التي:
--)٢٣٨(٢٣٨شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

العمر المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 
--١٤٬١٧٧)١٤٬١٧٧(غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
-٢٤٬٢٣٢)٢٤٬٢٣٢(-لالنخفاض في القیمة االئتمانیةالمعرضة

٤٩٬٦٨١٣٦٬٩٨٥)٢٨٬٤٩٠(١٥٬٧٩٤المحّمل على بیان الدخل 
)٧١٬٢٧٤()٧١٬٢٧٤(--مشطوبات

────────────────────────────
٦١٬٨٩١٣٠٩٬٨٤٨٧٣٧٬٦٨٥١٬١٠٩٬٤٢٤(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١كما في 

════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٨٧٥٬٨٣٥٤٤٥٬٤٣٧٧٥٨٬٦٩٠١٬٢٧٩٬٩٦٢ینایر ١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي 

التي:
--)٨٣(٨٣شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
--٦٬٠٤٩)٦٬٠٤٩(االئتمانیةغیر المعرضة لالنخفاض في القیمة

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
-١٣٣٬٧٢٠)١٣٣٬٧٢٠(-لالنخفاض في القیمة االئتمانیةالمعرضة

٣٠٬٩٤٨٢٦٢٬٤٣٣٢٨٣٬٥٤٨)٩٬٨٣٣(المحّمل على بیان الدخل 
)٤١٩٬٧٩٧()٤١٩٬٧٩٧(--مشطوبات

────────────────────────────
٦٠٬٠٣٦٣٤٨٬٦٣١٧٣٥٬٠٤٦١٬١٤٣٬٧١٣(مدققة)٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════

ةخسائر التم تثبیت مخصص ان الدخلاالئتمان :ما یليفي ب

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

٥٣٬٥١٩٢٦٧٬١٢٠صافي االنخفاض في القیمة للموجودات المالیة وغیر المالیة 
)٢٥٬٢٢٥()٤٬١١٤(مستردات من شطب دیون معدومة

──────────────
٤٩٬٤٠٥٢٤١٬٨٩٥الخسارة االئتمانیةمخصص 

══════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١٧-

ةاستثمارات٨ وأدوات اسالم

غیر مدققة
٢٠١٩مارس ٣١

───────────────────────

مدققة
٢٠١٨دیسمبر ٣١

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

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
الدین

القیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

--١٧٬٦٦١-١٧٬٦٦١محلیة
١٩٠٬٩٦٩-١٨٧٬٠٧٨١٩٠٬٩٦٩-١٨٧٬٠٧٨خارجیة

القیمة العادلة من خالل 
بنود الدخل الشامل 

األخرى
٢٬٩٨٨٬٥٥٥-٢٬٩٨٤٬٤٦٥٢٬٩٨٨٬٥٥٥-٢٬٩٨٤٬٤٦٥محلیة

٥٩٦٬٣٤٧-٦٥١٬٥٣١٥٩٦٬٣٤٧-٦٥١٬٥٣١خارجیة

التكلفة المطفأة
٤٨٬٨٥٢-٤٨٬٨٠٧٤٨٬٨٥٢-٤٨٬٨٠٧محلیة

────────────────────────────────────────────
٣٬٨٢٤٬٧٢٣-٣٬٨٨٩٬٥٤٢٣٬٨٢٤٬٧٢٣-٣٬٨٨٩٬٥٤٢مجموع سندات الدین

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

القیمة العادلة من خالل 
بنود الدخل الشامل 

األخرى
٤٦٧٤٦٧-٤٦٧٤٦٧-محلیة

٢٨٦٧٦٣٦٢٢٩١٧٦٣٦٧خارجیة

─────────────────────────────────────────────
٢٨٦٥٤٣٨٢٩٢٩١٥٤٣٨٣٤مجموع حقوق الملكیة

═════════════════════════════════════════════
٣٫٨٨٩٫٨٢٨٥٤٣٣٬٨٩٠٬٣٧١٣٬٨٢٥٬٠١٤٥٤٣٣٫٨٢٥٫٥٥٧مجموع االستثمارات

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

)١٬٤٢٣()١٬٢٣٦(الخسارة االئتمانیة المتوقعة
────────────────

٣٬٨٨٩٬١٣٥٣٬٨٢٤٬١٣٤صافي االستثمارات
════════════════

ة مبلغ  ســــمبر ٣١درهم (٦٥٨,٧٥٦,٠٠٠تتضــــمن االســــتثمارات في األوراق المال درهم) محتف بها ٦٧٨,٣٧٢,٠٠٠-٢٠١٨د
ات إع ادة الشراء المبرمة مع المقرضین.موجب اتفاق



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١٨-

ة (تتمة)استثمارات٨ وأدوات إسالم
ة إجمالي األرصــــدة من تصــــنیف  مة (االســــتثمارات في األوراق المال والتكلفة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــامل األخر الق
مع المراحل:المطفأة)

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٬٣٦٠٬٩٦٤--٢٬٣٦٠٬٩٦٤أعلى درجة
١٬٢٧٢٬٧٩٠--١٬٢٧٢٬٧٩٠الدرجة القیاسیة

────────────────────────
مة المدرجة إجمالي  ٣٬٦٣٣٬٧٥٤--٣٬٦٣٣٬٧٥٤مجموع الق

)٢٠٬٩٢٩(--)٢٠٬٩٢٩(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────

سمبر ٣١ما في  ٣٬٦١٢٬٨٢٥--٣٬٦١٢٬٨٢٥(مدققة)٢٠١٨د
════════════════════════════

مة ة في مخصــــص االنخفاض في الق مة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــامل األخر الحر ة االســــتثمارة (الق لألوراق المال
المطفأة):والتكلفة 

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٬٦٢١٬٣٣٦--١٬٦٢١٬٣٣٦أعلى درجة
٢٬٠٦٣٬٤٦٧--٢٬٠٦٣٬٤٦٧الدرجة القیاسیة

────────────────────────
مة المدرجة إجمالي  ٣٬٦٨٤٬٨٠٣--٣٬٦٨٤٬٨٠٣مجموع الق

)٢٠٬٦٣٣(--)٢٠٬٦٣٣(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────

٣٬٦٦٤٬١٧٠--٣٬٦٦٤٬١٧٠(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١ما في 
════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ما في  سمبر ٣١الرصید  ٢٠,٩٢٩--٢٠١٨٢٠,٩٢٩د
ان الدخلاإلحاللصافي )٢٩٦(--)٢٩٦(إلى ب

────────────────────────
٢٠,٦٣٣--٢٠,٦٣٣(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١ما في 

════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-١٩-

ة (تتمة)استثمارات٨ وأدوات إسالم

مة ة في مخصــــص االنخفاض في الق مة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــامل األخر الحر ة االســــتثمارة (الق لألوراق المال
(تتمة)والتكلفة المطفأة):

الغ مستحقة للبنوك٩ م

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

١٤٫٢٤٢٣٠٫١٦٨تحت الطلبودائع
١٫٩٧٤٫١٤٥٢٫١٢١٫٢٨٠ودائع ألجل

──────────────
١٫٩٨٨٫٣٨٧٢٫١٥١٫٤٤٨
══════════════

الغ المســـــــتحقة إلى البنوك مبلغ  ســـــــمبر ٣١درهم (٤,٥٥٨,٠٠٠تشـــــــمل الم هامش ١٨,٤٩٥,٠٠٠-٢٠١٨د ه  درهم) محتف 
لمعامالت مشتقة.

مــة  ق ــات إعــادة الشـــــــــــراء  ســـــــــــمبر ٣١درهم (٥٥٠,٨٧٥,٠٠٠تتضـــــــــــمن الودائع ألجــل قروضـــــــــــــًا من خالل اتفــاق -٢٠١٨د
درهم).٥٥٠,٨٧٥,٠٠٠

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ما في  ١٦٬١٤٩-٢٠١٨١٥٬٧١٨٤٣١ینایر ١الرصید 
ید  بب موجودات مالیة معترف بھا في الرص التغیرات بس

:االفتتاحي التي
-

-)٤٣١(٤٣١شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
٤٬٧٨٠-٤٬٧٨٠المحمل على بیان الدخل

────────────────────────
سمبر ٣١ما في  ٢٠٬٩٢٩--٢٠٬٩٢٩(مدققة)٢٠١٨د

════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٢٠-

ةودائع العمالء١٠ وودائع عمالء المعامالت االسالم

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

٩٬٨٥٢٬٩٢٣١٠٬٠٠٥٬٥٣٢وتحت الطلبودائع ألجل 
٣٬٦٨٣٬٥٩٢٣٬٦٣٠٬٣٢٥حسابات جاریة

٣٥٤٬٨٥٢٤٠٣٬١٠٢توفیرتحت الطلب وحسابات حسابات 
──────────────

١٣٬٨٩١٬٣٦٧١٤٬٠٣٨٬٩٥٩
══════════════

قروض متوسطة األجل١١
انت على ة في القروض متوسطة األجل خالل الفترة/ السنة  النحو التالي:الحر

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

٩٥٤٬٨٥٠٨٤٤٬٦٢٩ینایر١الرصید كما في 
٦٧٩٬٤١٣-قروض جدیدة

)٥٦٩٬١٩٢(-مبالغ مسددة
──────────────

٩٥٤٬٨٥٠٩٥٤٬٨٥٠الرصید في نھایة الفترة / السنة
══════════════

ة ومعدالت الفوائد للقروض متوسطة األجل: یوضح الجدول أدناه تفاصیل فترات االستحقاق والعمالت األجنب

مدققةغیر مدققة
سمبر٣١مارس٣١ د

العملةتارخ االستحقاق
ثابت/
معدل الفائدةمتغیر

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠١٨
ألف درهم

ي٢٠١٩ ٢٧٥٬٤٣٧٢٧٥٬٤٣٧لیبور + هامشمتغیردوالر أمر
ي٢٠٢٠ ٦٧٩٬٤١٣٦٧٩٬٤١٣لیبور + هامشمتغیردوالر أمر

──────────────

٩٥٤٬٨٥٠٩٥٤٬٨٥٠
══════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٢١-

ات طارئة١٢ التزامات ومطلو

ة موجب اعتمادات مستند االئتمان  ات عمالء البنك تمثل المطلوات الطارئة االلتزامات المتعلقة  ة متطل وضمانات، وهي معدة لتلب
ز المالي المرحلي. ولد البنك  ان المر ما في تارخ ب ة  ة غیر مســـــــــــحو . وتمثل االلتزامات تســـــــــــهیالت ائتمان تجاه أطراف أخر

االئتمان على النحو التالي: إجمالي التزامات متعلقة 

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

مطلوبات طارئة
٤٠٥٬٠٨٦٤٠٤٬٦٤٩خطابات اعتماد

٣٬٣٥٩٬٠٤٧٣٬٤٣٤٬٣٥١ضمانخطابات
──────────────

٣٬٧٦٤٬١٣٣٣٬٨٣٩٬٠٠٠
══════════════

التزامات
٢٬٦٤٣٬٩٢٣٢٬٥٦٣٬٤٠١التزامات قروض غیر مسحوبة

══════════════

ع  ة المتوقعة.تعد جم ة لد البنك قابلة لإللغاء وال تدخل في حساب الخسارة االئتمان التزامات القروض غیر المسحو

ات اللتزامات و اال إجمالي األرصدة من تصنیف  مع المراحل:طارئةالمطلو

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢١٬٣٠٥-٢١٬١٧٠١٣٥درجةأعلى 
٣٬٢٧٢٬٤٢٩-٢٬٩١٩٬١٧١٣٥٣٬٢٥٨الدرجة القیاسیة

٤٢٥٬٠٥٢-٤٬٨٥٣٤٢٠٬١٩٩دون القیاسیة
٤٥٬٣٤٧٤٥٬٣٤٧--التعثر

────────────────────────
مة المدرجة إجمالي  ٢٬٩٤٥٬١٩٤٧٧٣٬٥٩٢٤٥٬٣٤٧٣٬٧٦٤٬١٣٣مجموع الق

)٥٨٬٩٢١(-)٤٥٬٦١٣()١٣٬٣٠٨(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────

٢٬٩٣١٬٨٨٦٧٢٧٬٩٧٩٤٥٬٣٤٧٣٬٧٠٥٬٢١٢(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١ما في 
════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٢٢-

ات طارئة١٢ (تتمة)التزامات ومطلو
ات اللتزامات و اال إجمالي األرصدة من تصنیف  (تتمة)مع المراحل:طارئةالمطلو

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٥٬٩٤٧-١٥٬٧٨٥١٦٢أعلى درجة
٣٬٥١٦٬٥٩٩-٢٬٩٤٤٬٩٦٧٥٧١٬٦٣٢الدرجة القیاسیة

٢٦١٬٠٧٢-١٠٬١٥٠٢٥٠٬٩٢٢دون القیاسیة
٤٥٬٣٨٢٤٥٬٣٨٢--التعثر

────────────────────────
مة المدرجة إجمالي  ٢٬٩٧٠٬٩٠٢٨٢٢٬٧١٦٤٥٬٣٨٢٣٬٨٣٩٬٠٠٠مجموع الق

)٤٢٬٩٥٧(-)٣٠٬٠٥٨()١٢٬٨٩٩(خسائر االئتمان المتوقعة
────────────────────────

سمبر ٣١ما في  ٢٬٩٥٨٬٠٠٣٧٩٢٬٦٥٨٤٥٬٣٨٢٣٬٧٩٦٬٠٤٣(مدققة)٢٠١٨د
════════════════════════════

مة ة في مخصص االنخفاض في الق ات اللتزامات و لال الحر : طارئةالمطلو

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ما في  سمبر ٣١الرصید  ٤٢٬٩٥٩-٢٠١٨١٢٬٨٩٩٣٠,٠٦٠د
-الرصید االفتتاحي التي:التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في 

١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 
--)٧٩(٧٩شھراً 

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
--٥٣)٥٣(غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة

٣٨٣١٥,٥٧٩١٥٬٩٦٢المحمل على بیان الدخل
────────────────────────

٥٨٬٩٢١-١٣,٣٠٨٤٥,٦١٣(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١ما في 
════════════════════════════

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ما في  سمبر ٣١الرصید  ٢٠١٨١١٬٤٨٦٣٥٬٨٠٥١٦٬٨٧٦٦٤٬١٦٧د
-التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي التي:

إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى تم تحویلھا
--٥٨٧)٥٨٧(العمر غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة

)٢١٬٢٠٨()١٦,٨٧٦()٦,٣٣٢(٢,٠٠٠المحمل على بیان الدخل
────────────────────────

سمبر ٣١ما في  ٤٢٬٩٥٩-١٢٬٨٩٩٣٠٬٠٦٠(مدققة)٢٠١٨د
════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٢٣-

عات األراح١٣ توز

ة المنعقد في  ة العموم ة ٢٠١٩مارس ٢٥في اجتماع الجمع ة أو غیر نقد للســـــــــــنة ، لم تُقترح أو ُتعتمد الحقًا أ توزعات نقد
ة في  سمبر٣١المنته ال شيء).-٢٠١٧(٢٠١٨د

معلومات القطاعات١٤
م أنشطة البنك في أرعة قطاعات: ة، تم تنظ سیین عن اتخاذ القرارات التشغیل م التقارر إلى المسؤولین الرئ ألغراض تقد

ات ة للشر ة األخر -الخدمات المصرف سي إدارة القروض والتسهیالت االئتمان ل رئ ش ات یتولى  والودائع والحسا
ات والمؤسسات التجارة. الجارة للعمالء من الشر

ة لألفراد م قروض للمستهلكین، وتسهیالت -الخدمات المصرف سي إدارة ودائع العمالء األفراد، وتقد ل رئ ش یتولى 
طاقات االئتمان، وتسهیالت تحول االموال، إضافة  شوف، وتسهیالت  السحب على الم

ة.إلى  ة اإلسالم الخدمات المصرف

اإلضافة إلى إدارة -الخزنة ة، والتداول، والخزنة،  م خدمات األسواق المال سي تقد ل رئ ش یتولى 
البنك. ات التمول الخاصة  عمل

ة -أخر  ات الصغیرة والمتوسطة والقروض الشخص ة للشر تتضمن المحاف غیر األساس
عملون لحسابهم الخاص  ًا مع دمج األرصدة والتيلمشارع من  قافها حال تم إلغاء   /إ

ة ة في قطاعات العمل األساس ق غیر الهامة المت

حت. وتُحّمل / تُدرج الفوائد في قطاعات  ة في الســوق على أســاس تجار  تجر المعامالت ما بین القطاعات وفقًا للمعدالت الحال
ة لألموال.األعمال على  ة تُقارب التكلفة الهامش ة إجمال أساس نس

ة في  ما یلي معلومات القطاعات لفترة الثالثة أشهر المنته :٢٠١٩مارس ٣١ف

الخدمات المصرفیة 
للشركات

ألف درھم

الخدمات 
المصرفیة

لألفراد
ألف درھم

الخزینة
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

الفوائد والدخل من صافي المنتجات دخلصافي 
٥٩٬٧٥٨٢١٬٧٤٤٢٣٬٦٨٠١٠٥٬١٨٢المودعینعلىات لتوزیعوااإلسالمیة 

٣٢٬٣٩٣٣٬١١٠١١٬٣٦٣٤٦٬٨٦٦آخرتشغیليدخل

)٨١٬٠٦٣()١٤٬١٢٨()٢٧٬١٤٥()٣٩٬٧٩٠(مصاریف تشغیلیة

)٤٩٬٤٠٥(٢٠٠)٧٬٦٨٢()٤١٬٩٢٣(صافي خسائر االنخفاض في القیمة
────────────────────────────

٢١٬١١٥٢١٬٥٨٠)٩٬٩٧٣(١٠٬٤٣٨ربح / (خسارة) الفترة
════════════════════════════

النفقات الرأسمالیة
٦٫٢٧٣١٫٨٢٤٣٫٦٩٨١١٫٧٩٦موجودات ثابتة-

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

١٠٬٨٥٤٬٤٠٢٣٬١٥٦٬٤٨٤٦٬٣٩٨٬٩٦٦٢٠٬٤٠٩٬٨٥٢موجودات القطاع
════════════════════════════════

١١٬٧٦٩٬٥٨٢٣٬٠٢٧٬٩٦٢٣٬٠٥١٬٦٦٤١٧٬٨٤٩٬٢٠٨مطلوبات القطاع
════════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٢٤-

(تتمة)معلومات القطاعات١٤

ة في  ما یلي معلومات القطاعات لفترة الثالثة أشهر المنته :٢٠١٨مارس ٣١ف

الخدمات 
المصرفیة 
للشركات

ألف درھم

الخدمات 
المصرفیة

لألفراد
ألف درھم

الخزینة
أخرىألف درھم

المجموع
ألف درھم

الفوائد والدخل من صافي دخلصافي 
٧٨٫٥٧٨٫٠٤٥٦٢١٧٫١٤١٦٫٥٩٥١٢٨٫٣٥٩المنتجات اإلسالمیة لتوزیع الودائع

٢٦٬٢٩٨٤٬٤٢٧١٤٬٦٦٧٢٠٣٤٥٬٥٩٥آخرتشغیليدخل

)٨٣٬٧١٠()٢٬١١٧()١٢٬٣٧٩()٢٢٬٠٨٤()٤٧٬١٣٠(مصاریف تشغیلیة

)٥٤٬٢٩٩()٥٬٢٢٨()٣٬٥٣٤()١٠٬٥٣١()٣٥٬٠٠٦(صافي خسائر االنخفاض في القیمة
───────────────────────────────────

٣٥٬٩٤٥)٥٤٧(١٥٬٨٩٥)٢٬١٤٣(٢٢٬٧٤٠ربح / (خسارة) الفترة
═══════════════════════════════════

النفقات الرأسمالیة
٤٬١٩٠٢٬٥٩٠٦٨٦١٥٣٧٫٦١٩موجودات ثابتة-

═══════════════════════════════════

٢٠١٨مارس٣١في 

١٠٬٨٢٥٬٥٠٥٣٬١٧٧٬١٣٠٦٬٢٨٣٬٦١٧١٥٤٬٣٥٠٢٠٬٤٤٠٬٦٠٢موجودات القطاع
═══════════════════════════════════════

١٢٬٤٢٩٬٣٤٣٣٬١٤٠٬٥٢٨٢٬١٦٧٬٩١٩١٦٦٬٥٣١١٧٬٩٠٤٬٣٢١مطلوبات القطاع
═══════════════════════════════════════

. و عمل البنك  ، وهي الشـــــــــــرق األوســـــــــــ ة واحدة فق ة ناء في منطقة جغراف م المزد من التحالیل الجغراف ه، لم یتم تقد للدخل عل
وصافي األراح وصافي الموجودات.التشغیلي

معامالت األطراف ذات العالقة١٥

اد معامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في مساهم اق العمل االعت ملكون حصة جوهرة في أسهم البنك، یبرم البنك في س ین 
مارســون علیها  اشــرة أو  اشــرة أو غیر الم طرتهم الم ات خاضــعة لســ ار موظفي إدارة البنك، وشــر وأعضــاء مجلس إدارة البنك، و

بیرًا. نفوذًا 



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٢٥-

(تتمة)معامالت األطراف ذات العالقة١٥

إن األرصدة القائمة الهامة هي على النحو التالي:

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

مساھمون:

١٬٣٧٨١٬٣٣٠مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

٤٬٥٨٢٣٬٨١٦مبالغ مستحقة إلى البنوك
══════════════

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

٥٬٢٨٥٥٬٣١٠التزامات ومطلوبات محتملة
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة:

١٢٠٬٤٩٤٢١٥٬٤٥٢قروض وسلفیات
══════════════

٣٬٥٧٢٤٬٦٩٩ودائع العمالء
══════════════

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

في المنشآت األخرى ذات العالقة:أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمون 

٢٩٣٬٥٠٣٢٩٢٬٧٤٥قروض وسلفیات
══════════════

٦٤٬٣٦٠٧٠٬٠٧٠استثمارات
══════════════

١٧١٠مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

٥٦١٧٧مبالغ مستحقة إلى البنوك
══════════════

١٤٤٬٧١٢١٦١٬٧١١ودائع العمالء
══════════════

٢٠١٬٩٩٠٢١٦٬١٦٢التزامات ومطلوبات محتملة
══════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٢٦-

(تتمة)معامالت األطراف ذات العالقة١٥

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم
مدققةغیر مدققة

كبار موظفي اإلدارة في البنك:

٢٬٥٨١٢٫٠٨٦وسلفیاتقروض
══════════════

٢٬٧٠٤٢٫٨٤٨ودائع العمالء
══════════════

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم وكبار موظفي اإلدارة:

٥٫٠٢٤٧٫٧١٣فوائد مستحقةدخل
══════════════

٢٫٦٩٦٢٫٢٤٠مصاریف فوائد مستحقة
══════════════

ما یلي  ان الدخل الدخلف األطراف ذات العالقة خالل الفترة والمدرجة ضــمن ب ع االســتثمارات المتعلقة  والمصــارف والمشــترات و
المرحلي:

فترة الثالثة أشھر المنتھیة
مارس غیر المدققة٣١في 

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

ذات العالقةالمساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم 

٨٬٧٥٩٧٢٬٣٢٤الفوائددخل
══════════════

٢٬٣٢١١٬١٢٥مصاریف الفوائد
══════════════

-٢٥٠من بیع استثماراتخسائر
══════════════

-٧٫٠٧٩شراء استثمارات
══════════════

-١٤٫٥٠٩بیع استثمارات
══════════════



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٢٧-

(تتمة)معامالت األطراف ذات العالقة١٥

فترة الثالثة أشھر المنتھیةكبار موظفي اإلدارة
مارس غیر المدققة٣١في 

٢٠١٩٢٠١٨

١١٨عدد كبار موظفي اإلدارة
══════════════

ألف درھمألف درھم

٣٬١٦٩٦٬٠٩٤رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل
٥٣١٢٢٧الخدمة للموظفینمكافآت نھایة 

──────────────
٣٬٧٠٠٦٬٣٢١مجموع تعویضات كبار موظفي اإلدارة

══════════════
٢٣٢٨الفوائددخل

══════════════
١١٩مصاریف الفوائد

══════════════

ام المعامالت مع األطراف ذات العالقة شرو وأح

ما أن الفائدة  حت.  اد وأجرت على أســــاس تجار  اق العمل االعت ورة أعاله في ســــ نشــــأت األرصــــدة القائمة والمعامالت المذ
ة الســنة بال ضــمانات.  ة. إن األرصــدة المســتحقة في نها اد المحّملة على ومن األطراف ذات العالقة تمثل األســعار التجارة االعت

ســـــــــجل البنك خالل فترة ة في ولم  الغ المســـــــــتحقة من ٢٠١٩مارس ٣١الثالثة أشـــــــــهر المنته الم ما یتعل  مة ف أ انخفاض ق
ال شيء).-٢٠١٨مارس ٣١األطراف ذات العالقة (

طة بها  ة لطرف ذ عالقة. وقد بلغت إیجارات العقارات والمصارف المرت ة في مواقع عدیدة مملو تب استئجار مساحة م قام البنك 
ة في لفترة ا مة ٢٠١٩مارس ٣١لثالثة أشهر المنته تم التفاوض ٦٦٦,٠٠٠-٢٠١٨مارس ٣١درهم (١,١٦٦,٠٠٠ق درهم). و

ل سنة بناًء على معدالت السوق. على إیجارات العقارات في 

ة١٦ م العادلة لألدوات المال الق

مة العادلة لألدوات ا ان الق م:ستخدم البنك التسلسل التالي لتحدید و ة عن طر أسالیب التقی لمال

قة.المستو األول: األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوات المتطا

المالحظة، المستو الثاني:  مة العادلة المسجلة جدیرة  ات التي لها تأثیر جوهر على الق ع المعط أسالیب أخر تكون فیها جم
اشر.سواء  اشر أو غیر م ل م ش

انات جدیرة المستو الثالث: مة العادلة المســــــجلة وال تســــــتند على ب ات لها تأثیر جوهر على الق أســــــالیب تســــــتخدم فیها معط
المالحظة في السوق.



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

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

-٢٨-

ة١٦ م العادلة لألدوات المال (تتمة)الق

مة العادلة الق ة المدرجة  األدوات المال

مة العادلة:عرض الجدول  اس الق حسب تسلسل مستوات ق مة العادلة  الق ة المدرجة  التالي تحلیل األدوات المال

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٩مارس ٣١

٥٤٣٣٬٨٤١٬٥٦٤-٣٬٨٤١٬٠٢١استثمارات
٥٣٬٥٦٦-٥٣٬٥٦٦-موجودات مشتقة

────────────────────────────
٣٬٨٤١٬٠٢١٥٣٬٥٦٦٥٤٣٣٬٨٩٥٬١٣٠
════════════════════════════

١٠٨٬٣٥٨-١٠٨٬٣٥٨-مطلوبات مشتقة
════════════════════════════

٢٠١٨دیسمبر ٣١

٥٤٣٣٬٧٧٦٬٧٠٥-٣٬٧٧٦٬١٦٢استثمارات
٨٣٬٦٣٦-٨٣٬٦٣٦-موجودات مشتقة

────────────────────────────
٣٬٧٧٦٬١٦٢٨٣٬٦٣٦٥٤٣٣٬٨٦٠٬٣٤١
════════════════════════════

٦٤٬٠٨٨-٦٤٬٠٨٨-مطلوبات مشتقة
════════════════════════════

مة العادلة الق ة غیر المدرجة  األدوات المال

ة المتحدة تشـــــــــــتمل  مة العادلة على النقد واألرصـــــــــــدة لد مصـــــــــــرف اإلمارات العر الق ة غیر المدرجة  م العادلة لألدوات المال الق
ات، ، والقروض والســـلف الغ المســـتحقة من بنوك أخر ، والم ز التكلفة المطفأةالمر والموجودات األخر واالســـتثمارات المحتف بها 

اســتثناء الموجودات المشــت اســتثناء المطلوات المشــتقة) التي ( الغ المســتحقة للبنوك، وودائع العمالء، والمطلوات األخر ( قة)، والم
ة غیر  م العادلة لألدوات المال المالحظة في الســـــوق. إن الق ات الجدیرة  فها ضـــــمن المســـــتو الثاني على أســـــاس المعط یتم تصـــــن

مة العادلة ال تختلف اختالفا جو  الق مها الدفترة.المدرجة  هرا عن ق

ة ١٧ ة رأس المالنس فا

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

%١٤٫٦%١١٤٫٧نسبة الشق حقوق المساھمین العادیة
%١٤٫٦%١٤٫٧الشق األول من رأس المال

%١٥٫٨%١٥٫٨كفایة رأس المالنسبة 


