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 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 بيان الدخل الموحد المرحلي )غير مدقق(
 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. تعتبر جزءا  ال 22إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 يونيو 30

فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

  ─────────────── ─────────────── 
  

 إيضاح
2016 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
      

 633.032 497.732 314.928 238.721  إيرادات الفوائد
 (103.456) (150.605) (49.710) (80.130)  مصاريف الفوائد

  ─────── ─────── ─────── ────── 

 529.576 347.127 265.218 158.591  صافي إيرادات الفوائد
      

 76.859 46.919 41.462 28.476  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
 40.761 40.961 19.890 16.888  إيرادات الصرف األجنبي
 48.561 40.771 17.224 22.716  إيرادات تشغيلية أخرى

  ─────── ─────── ─────── ────── 

 695.757 475.778 343.794 226.671  اإليرادات التشغيلية

      
 (134.488) (231.593) (50.151) (117.238) 7 صافي خسائر انخفاض القيمة

  ─────── ─────── ─────── ────── 

 561.269 244.185 293.643 109.433  صافي اإليرادات التشغيلية

  ─────── ─────── ─────── ────── 

 (137.600) (111.780) (69.150) (54.542)  مصاريف منافع الموظفين
 (15.259) (17.414) (7.851) (8.736)  االستهالك

 (63.982) (44.231) (33.701) (20.451)  مصاريف تشغيلية أخرى
  ─────── ─────── ─────── ────── 

 (216.841) (173.425) (110.702) (83.729)  مجموع المصاريف التشغيلية

  ─────── ─────── ─────── ────── 

 344.428 70.760 182.941 25.704  صافي أرباح الفترة

  ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 

والمخفضة بالدرهم ربحية السهم )األساسية 
 اإلماراتي(
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  ═══════ ═══════ ═══════ ══════ 
 



 
 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي )غير مدقق(
 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تعتبر  22إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو 30

فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30

 ─────────────── ────────────── 
 2016 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
2016 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
     

 344.428 70.760 182.941 25.704 صافي أرباح الفترة
     

     الدخل الشامل اآلخر:
     

بنود معاد تصنيفها أو قد يعاد تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل 
 الموحد

    

     
 صافي التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات 

 متاحة للبيع 
 

29.252 
 
(25.160) 

 
48.197 

 
(30.352) 

     
 ُمعاد تصنيفها إلى بيان  -استثمارات متاحة للبيع 

 (17.265) الدخل الموحد 
 

27.018 
 
(45.885) 

 
17.392 

     
 ─────── ────── ────── ────── 

 11.987 1.858 2.312 (12.960) 
 ─────── ────── ────── ────── 

 331.468 73.072 184.799 37.691 للفترة مجموع الدخل الشامل
 ═══════ ══════ ══════ ══════ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي )غير مدقق(
 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 تعتبر جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 22إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في   
  ───────────────────── 
  

 
2016 

 ألف درهم
2015 

 ألف درهم
    األنشطة التشغيلية 
 344.428 70.760  صافي أرباح الفترة

    تعديالت لـ:
 15.259 17.414  االستهالك  
 134.488 231.593  صافي خسائر انخفاض القيمة  
 - 13.816  إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات  
 (19.865) (18.248)  صافي أرباح القيمة العادلة من استبعاد استثمارات  
 (1.089)   -  صافي أرباح القيمة العادلة من استبعاد استثمارات عقارية  
  ─────── ─────── 

 473.221 315.335  الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل
  ─────── ─────── 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (522.557) 551.702  قروض وسلفيات  
 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مستحقة   
 بعد ثالثة أشهر  

  
20.089 

 
(161.165) 

 (201.977) (79.797)  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى بعد ثالثة أشهر  
 هامش نقدي محتفظ به لدى بنوك نظيرة مقابل قروض   
 ومعامالت مشتقة   

 
 

 
(26.086) 

 
(26.894) 

 (43.524) 161.436  موجودات أخرى  
 811.135 392.337  مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر  
 (477.408) (1.516.439)  ودائع العمالء  
 (60.437) (214.882)  مطلوبات أخرى  
  ─────── ─────── 

 (209.606) (396.305)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
  ─────── ─────── 

    األنشطة االستثمارية
 (176.940) (17.829)  شراء ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (2.813.550) (2.539.496)  شراء استثمارات
 2.462.448 1.894.813  متحصالت من استرداد / بيع استثمارات
 15.883 -  متحصالت من بيع استثمارات عقارية

  ─────── ─────── 
 (512.159) (662.512)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  ─────── ─────── 
    األنشطة التمويلية

 - (374.415)  سداد قروض متوسطة األجل
 (114.586) -  توزيعات أرباح نقدية

  ─────── ─────── 
 (114.586) (374.415)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

  ─────── ─────── 
 (836.351) (1.433.232)  صافي التغّير في النقد وما في حكمه

    
 1.970.311 2.610.146  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

  ─────── ─────── 
 1.133.960 1.176.914  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

  ════════ ════════ 
 

 وما في حكمه المبالغ التالية الواردة في بيان المركز المالي الموحد المرحلي التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل: يشمل النقد
 

    
 591.455 1.124.214  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 1.411.284 619.109  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى خالل ثالثة أشهر
 (868.779) (566.409)  مبالغ مستحقة للبنوك خالل ثالثة أشهر

  ─────── ─────── 
  1.176.914 1.133.960 
  ════════ ════════ 



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي )غير مدقق(
 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 تعتبر جزءا  ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 22إلى  8الصفحات من اإليضاحات المدرجة على 
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 احتياطي عام احتياطي قانوني احتياطي خاص رأس المال 
احتياطي إعادة 

 التقييم
 أرباح محتجزة

 متراكمة
تغّيرات في القيمة 

 العادلة

 
 

 المجموع

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

         
 661.893.2 (66.893) 896.759 750 9.311 495.214 412.659 1.145.861 (18إيضاح  -)معدل  2015يناير  1في 

         
 428.344 - 344.428 - - - - - أرباح الفترة

         
 (960.12) (12.960) - - - - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 468.331 (12.960) 344.428 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

         
 - - 18 (18) - - - - تحويل استهالك األرض والمباني

         
 - - (229.172) - - - - 229.172 (13توزيعات أرباح غير نقدية )إيضاح 

         

 (586.114) - (114.586) - - - - - (13توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 543.110.3 (79.853) 897.447 732 9.311 495.214 412.659 1.375.033 (18إيضاح  -)معدل  2015يونيو  30في 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
         

 955.569.2 (109.866) 386.890 714 9.311 495.214 412.659 1.375.033 (18إيضاح  -)معدل  2016يناير  1في 
         

 760.70 - 70.760 - - - - - الفترة أرباح
         

 312.2 2.312 - - - - - - الربح الشامل اآلخر للفترة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 072.73 2.312 70.760 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة
         

 - - 21 (21) - - - - والمبانيتحويل استهالك األرض 
         

 - - - - - - -  (13توزيعات أرباح غير نقدية )إيضاح 
         

 - - - - - - - - (13توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 027.643.2 (107.554) 457.671 693 9.311 495.214 412.659 1.375.033 2016يونيو  30في 

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



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 2016يونيو  30في  لفترة الستة أشهر المنتهية
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 الوضع القانوني واألنشطة 1
 

كشركة مساهمة خاصة في إمارة الشارقة. وقد قام البنك بتغيير  1975تأّسس البنك العربي المتحد )ش.م.ع( )"البنك"( في عام 
بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم  1982شكله القانوني إلى شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة في عام 

مساهمة عامة وفقا  ألحكام قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم إمارة الشارقة، وتم تسجيل البنك كشركة 
، 25022)وتعديالته(. يقع مكتب البنك المسجل في إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، وعنوانه ص. ب.  1984( لسنة 8)

 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. 
 

اولة األعمال البنكية التجارية من خالل مكاتبه وفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما يزاول يتمثل نشاط البنك في مز
 البنك العمليات المصرفية اإلسالمية من خالل أقسام الخدمات المصرفية اإلسالمية المتواجدة في فروع مختارة.

 
البنك وشركته التابعة، "شركة الصدارة  2016يونيو  30نتهية في تشمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة الم

 لالستثمار" )ُيـشار إليهما معا  باسم "المجموعة"(.
 
 أساس اإلعداد 2
 

، التقارير المالية 34لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 المرحلية. 

 
ال تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية، 

 .2015ديسمبر  31وينبغي أن تقرأ جنبا  إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة كما في 
 

)"قانون الشركات التجارية"( حيز التنفيذ اعتبارا  من  2015( لسنة 2دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
عة ألحكامه. وقد قامت المجموعة بتقييم ودراسة أحكام قانون الشركات التجارية، وهي وتخضع المجمو 2015األول من يوليو لعام 

 .2017يونيو  30بصدد االمتثال ألحكامه خالل الفترة االنتقالية التي ُمددت لغاية 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

الموحدة المرحلية تتوافق مع تلك المتبعة في إعداد البيانات إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد المعلومات المالية الموجزة 
، باستثناء تبني المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التي أصبحت 2015ديسمبر  31المالية المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2016يناير  1سارية المفعول اعتبارا  من 
 

 2016يناير  1لسارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في المعايير والتعديالت والتفسيرات ا
 
 

 رقم المعيار
 
 

 عنوان المعيار

يسري على الفترات 
السنوية التي تبدأ في أو 

 بعد
 2016يناير  1 عرض البيانات المالية )مبادرة اإلفصاح( 1المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2016يناير  1 األدوات المالية: اإلفصاحات* 7 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 2016يناير  1 منافع الموظفين* 19المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 2016يناير  1 التقارير المالية المرحلية* 34المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
والتي بموجبها تم تعديل المعايير سالفة  2014 - 2012* تمثل هذه المعايير التحسينات السنوية الصادرة لفترة التقارير المالية 

 الذكر.
 

 ليس هناك أي تأثير جوهري لهذه التعديالت على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة.
 

ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير 
الممكن أن يكون لها تأثير جوهري والتي كان من  2016يناير  1المالية كانت سارية للمرة األولى على السنة المالية التي بدأت في 

على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة.



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3

 

ولم  2016يناير  1المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في 
 مبكريتم تطبيقها بشكل 

 
يسري على الفترات السنوية  عنوان المعيار رقم المعيار

 التي تبدأ في أو بعد
   

 2017يناير  1 بيان التدفقات النقدية )مبادرة اإلفصاح( 7المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2018يناير  1 اإليرادات من العقود مع العمالء 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2018يناير  1 األدوات المالية 9الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار

 2019يناير  1 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 التاريخ لم يحدد بعد البيانات المالية الموحدة 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

في الشركات الزميلة االستثمارات  28المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 والمشاريع المشتركة

 التاريخ لم يحدد بعد

 
لدى المجموعة خطط فعلية لالمتثال للمعايير الجديدة المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات 
 المعايير الدولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق حتى تاريخه على السنة المالية للمجموعة التي بدأت

، 2016. وقد قام البنك بتقييم تأثير المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المذكورة على بياناته المالية لعام 2016ر يناي 1في 
الذي من المرجح أن ينتج عنه مخصص إضافي  9وقرر أنه ليس من المرجح وجود أي تأثير جوهري، فيما عدا تأثير المعيار رقم 

 التقييم.  النخفاض القيمة الذي ال يزال قيد
 

ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة 
 تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي بدأت

 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة. 2016يناير  1 في
 

وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق السياسات 
لرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية المحاسبية للمجموعة والمصادر ا

 .2015ديسمبر  31الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
 

أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  إن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع
 السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات. 

 
 إدارة المخاطر المالية

 
األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك 

 .2015ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
 



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

10 

 

 ربحية السهم 4
 

 متستند الربحية األساسية للسهم الواحد على األرباح العائدة لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة، ويت
 حسابها على النحو التالي:  

  
 غير مدققة              
 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في  

────────────────────── 
 2016 2015 

  
 

 درهم 
 

 درهم 
  

 344.428.000 70.760.000 صافي أرباح الفترة
 ═════════ ═════════ 

   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية:
 1.145.861.472 1.375.033.766 أسهم عادية بقيمة درهم واحد لكل سهم في بداية الفترة

   
  2015تأثير توزيعات األرباح غير النقدية المصدرة خالل 

 229.172.294 - درهم لكل سهم بقيمة درهم واحد 0.20بواقع  
 ───────── ───────── 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم البالغ قيمة كل منها درهم واحد 
 1.375.033.766 1.375.033.766 والقائمة خالل الفترة 
 ═════════ ═════════ 
   

 درهم 0.25 درهم 0.05 الربحية األساسية للسهم الواحد
 

)راجع إيضاح  2015تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة للفترة ليشمل تأثير توزيعات األرباح غير النقدية المصدرة في 
13  .) 
 

لعدم قيام البنك بإصدار أي أدوات كان من الممكن أن يكون  مبالغ الربحية المخّفضة للسهم هي مماثلة للربحية األساسية للسهم نظرا  
 لها تأثير على ربحية السهم عند الممارسة.

 
 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 5
 

 مدققة غير مدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2016 2015 

   
 138.719 120.340 نقد في الصندوق

   اإلمارات العربية المتحدة المركزي:أرصدة لدى مصرف 
 1.115.301 553.874 حساب مقاصة 

 800.000 600.000 شهادات إيداع 
 1.021.332 851.243 متطلبات االحتياطي 

 ─────── ─────── 

 2.125.457 3.075.352 

 ═══════ ═══════ 

 
المتحدة المركزي بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي غير إن متطلبات االحتياطي المحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية 

متوفرة لالستخدام في عمليات المجموعة اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة المصرف المركزي. ومع ذلك، فإن مصرف اإلمارات 
مؤقتا  للبنوك بسحب أكثر ، قد سمح 2008سبتمبر  24الصادر بتاريخ  4310/2008العربية المتحدة المركزي، في تعميمه رقم 

على السعر السائد إلعادة الشراء لدى  ٪3من المحدد لهم في حساباتهم الجارية )أ( لغاية مبلغ االحتياطيات بفائدة سنوية تزيد بنسبة 
مصرف عن السعر السائد إلعادة الشراء لدى ال ٪5المصرف المركزي، و)ب( بما يزيد على االحتياطيات بفائدة سنوية تزيد بنسبة 

 المركزي. ويتغير مستوى االحتياطي المطلوب في كل شهر وفقا  لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

11 

 

 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 6
 

 مدققة غير مدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2016 2015 

   
 177.687 361.660 ودائع تحت الطلب

 686.699 520.049 ودائع ألجل
 ─────── ─────── 

 881.709 864.386 

 ═══════ ═══════ 

 
درهم( مودع لدى  554.091.000: 2015ديسمبر  31درهم ) 305.983.000المبالغ المستحقة من البنوك تشمل مبلغا  وقدره 

 64.910.000: 2015ديسمبر  31درهم ) 90.996.000بمبلغ بنوك أجنبية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. ويتم االحتفاظ 
 درهم( كهامش للمعامالت المشتقة.

 
 قروض وسلفيات 7

 
 مدققة غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   فيما يلي تصنيف محفظة القروض والسلفيات:
   

 1.548.208 1.300.971 سحوبات على المكشوف
 12.286.125 11.885.393 قروض ألجل )متوسطة وقصيرة األجل(

 1.640.225 1.719.825 قروض مقابل إيصاالت أمانة
 763.734 506.876 كمبياالت مخصومة
 95.681 84.919 سلفيات نقدية أخرى

 156.683 100.964 فواتير مسحوبة بموجب اعتمادات مستندية
 ──────── ──────── 

 16.490.656 15.598.948 اإلجمالية للقروض والسلفياتالقيمة 
 (819.025) (710.612) ناقصا: مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات

 ──────── ──────── 

 15.671.631 14.888.336 صافي القروض والسلفيات
 ════════ ════════ 

 
  



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

12 

 
 )تابع( قروض وسلفيات 7

 
 من مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات. وفيما يلي الحركات في المخصصات: تدرج القروض والسلفيات صافية

 
 مدققة غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 525.531 819.025 يناير 1الرصيد في 
 ─────── ─────── 

 934.861 402.564 المخصص خالل الفترة / السنة
 (32.212) (161.028) خالل الفترة / السنةالمحرر 
 ─────── ─────── 

 241.536 902.649 
 (609.155) (349.949) مبالغ محذوفة )بالصافي( خالل الفترة / السنة

 ─────── ─────── 

 819.025 710.612 الرصيد
 ═══════ ═══════ 

 
فردي في القيمة قبل اقتطاع أي مخصص النخفاض القيمة تم تقييمه ، بلغ إجمالي القروض التي تعرضت النخفاض 2016يونيو  30في 

 درهم(.  661.150.000: 2015ديسمبر  31درهم ) 674.854.000على أساس فردي مبلغا وقدره 
 

 فيما يلي مخصص خسائر االئتمان المعترف بها في بيان الدخل الموحد:
 

 مدققة غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 902.649 241.536 صافي مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات
 (14.858) (9.942) مستردات من حذف ديون معدومة

  ─────── ─────── 

 887.791 231.593 مخصص خسائر االئتمان
 ═══════ ═══════ 

 
 
  



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

13 

 

 استثمارات 8
 
 غير مدققة 

 2016يونيو  30
────────────────────────── 

 مدققة
 2015ديسمبر  31

───────────────────────── 

 المجموع غير متداولة متداولة المجموع غير متداولة متداولة 

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

       

       الدين:

       متاحة للبيع

 2.253.806 - 2.253.806 2.732.814 - 2.732.814 محلية 
 295.854 - 295.854 525.156 - 525.156 خارجية

 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2.549.660 - 2.549.660 3.257.970 - 3.257.970 مجموع سندات الدين
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       حقوق الملكية:
       متاحة للبيع

 9.690 76 9.614 9.285 76 9.209 خارجية
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 9.690 76 9.614 9.285 76 9.209 مجموع حقوق الملكية
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 2.559.350 76 2.559.274 3.267.255 76 3.267.179 مجموع االستثمارات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

درهم( محتفظ بها  682.613.000: 2015درهم ) 1.268.064.000تتضمن المبالغ الواردة أعاله أوراقا مالية استثمارية بقيمة 
 .(10)إيضاح  بموجب اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع المقرضين

 
: ال 2015ديسمبر  31) 2016يونيو  30أسهم شركات أو االستثمار فيها خالل فترة الستة أشهر المنتهية في لم تقم المجموعة بشراء أي 

 شيء درهم(.
 

 استثمار عقاري 9

 

يمثل االستثمار العقاري مبنى داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة تم االستحواذ عليه من خالل إغالق رهن على قرض. وخالل 
: ال 2015ديسمبر  31، لم تقم المجموعة باالستحواذ على استثمارات عقارية جديدة )2016يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

 شيء درهم(. 
 

لمزيد من  18. لطفا راجع اإليضاح رقم 2014ديسمبر  31ع الحالي تعديل قيمة االستثمار العقاري اعتبارا من تم خالل الرب
 التفاصيل. 

  
 
 

 



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

14 

 

 مبالغ مستحقة للبنوك 10

 

 مدققة غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2016 2015 
 ألف درهم درهمألف  
   

 6.458 62.710 ودائع تحت الطلب
 1.031.488 1.782.439 ودائع ألجل

 ─────── ─────── 

 1.845.149 1.037.946 
 
 

═══════ ═══════ 

 مليون درهم(. 683: 2015مليار درهم ) 1.3تشمل الودائع ألجل قروضا من خالل اتفاقيات إعادة شراء بقيمة 
 

 ودائع العمالء 11
 

 مدققة غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 11.548.820 10.275.252 ودائع ألجل وتحت الطلب
 4.701.183 4.600.654 حسابات جارية
 525.040 382.698 حسابات توفير

 ─────── ─────── 

 15.258.604 16.775.043 
 ═══════ ═══════ 

 

 متوسطة األجلقروض  12
 

 الحركة في القروض متوسطة األجل خالل السنة كانت على النحو التالي: 
 

 مدققة غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.019.655 2.313.549  يناير 1الرصيد كما في 
 1.028.344 - قروض جديدة
 (734.450) (374.415) مبالغ مسددة

 ─────── ─────── 

 1.939.134 2.313.549 
 ═══════ ═══════ 

 
  



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

15 

 

 )تابع(قروض متوسطة األجل  12
 

 يوضح الجدول أدناه تفاصيل فترات االستحقاق والعمالت ومعدالت الفوائد للقروض متوسطة األجل:
 
 مدققة غير مدققة    
 ديسمبر 31 يونيو 30    

 العملة تاريخ االستحقاق
 ثابت/
 معدل الفائدة متغير

2016 
 ألف درهم

2015 
 ألف درهم

      
 319.332 - ليبور + هامش متغير دوالر أمريكي 2016
 1.057.780 1.057.780 ليبور + هامش متغير دوالر أمريكي 2017
 936.437 881.354 ليبور + هامش متغير دوالر أمريكي 2018

    ─────── ─────── 

    1.939.134 2.313.549 
    ═══════ ═══════ 

 

 توزيعات األرباح 13
 

 30، لم يتم اعتماد أو دفع أي توزيعات أرباح نقدية )2016مارس  14خالل االجتماع العام السنوي للمساهمين المنعقد بتاريخ 
 درهم(.  114.586.147: 2015يونيو  30) 2015درهم لكل سهم بقيمة درهم واحد( فيما يتعلق بسنة  0.10: 2015يونيو 

 
درهم لكل سهم بقيمة درهم واحد( فيما يتعلق  0.20: 2015يونيو  30كما لم يتم اعتماد أو إصدار أي توزيعات أرباح غير نقدية )

 درهم(. 229.172.294: 2015يونيو  30) 2015بسنة 
 

 معلومات القطاعات 14
 

 القرارات التشغيلية، تم تنظيم أنشطة المجموعة في أربعة قطاعات:ألغراض تقديم التقارير إلى المسؤولين الرئيسيين عن اتخاذ 
 

يتولى بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات  - الخدمات المصرفية للشركات
 الجارية للعمالء من الشركات والمؤسسات التجارية.

 
رئيسي إدارة ودائع العمالء األفراد، وتقديم قروض للمستهلكين، وتسهيالت يتولى بشكل  - الخدمات المصرفية لألفراد

السحب على المكشوف، وتسهيالت بطاقات االئتمان، وتسهيالت تحويل االموال، إضافة 
 إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية.

 
ة إلى باإلضافيتولى بشكل رئيسي تقديم خدمات األسواق المالية، والتداول، والخزينة،  - الخزينة

 إدارة عمليات التمويل الخاصة بالمجموعة.
   

يتولى بشكل رئيسي إدارة القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى وتقديمها إلى القطاعات  - أخرى
 غير األساسية، باإلضافة إلى إدارة شركة الصدارة لالستثمار وأقسام المركز الرئيسي.

 
وفقا  للمعدالت الحالية في السوق على أساس تجاري بحت. وُتحّمل / ُتدرج الفوائد في قطاعات  تجري المعامالت ما بين القطاعات

 األعمال على أساس نسبة إجمالية ُتقارب التكلفة الهامشية لألموال.
 

  



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

16 

 

 )تابع(معلومات القطاعات  14

 

 :2016يونيو  30فيما يلي معلومات القطاعات لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

الخدمات  
 المصرفية
 للشركات

 ألف درهم

 
الخدمات 
 لألفراد المصرفية
 ألف درهم

 
 

 الخزينة
 ألف درهم

 
 

 أخرى
 ألف درهم

 
 

 المجموع
 ألف درهم

      
 347.127 93.633 13.068 71.153 169.273 صافي إيرادات الفوائد

      
 128.651 3.396 45.836 17.663 61.756 إيرادات تشغيلية أخرى

      
 (173.425) (13.912) (20.249) (58.612) (80.652) مصاريف

      
 (231.593) (209.810) - (31.361) 9.578 خسارة انخفاض القيمة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 70.760 (126.693) 38.655 (1.157) 159.955 ربح السنة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      
      نفقات رأسمالية

 17.829 356 1.605 6.062 9.806 ممتلكات ومعدات -
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      
      2016يونيو  30في 
      

 22.494.640 1.111.622 6.349.244 3.639.706 11.394.068 موجودات القطاع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 19.851.613 304.785 3.937.948 4.554.095 11.054.785 مطلوبات القطاع
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

17 

 

 )تابع(معلومات القطاعات  14

 

 :2015يونيو  30الستة أشهر المنتهية في فيما يلي معلومات القطاعات لفترة 
 
الخدمات  

 المصرفية
 للشركات
 ألف درهم

الخدمات 
 المصرفية
 للشركات
 ألف درهم

 
 

 الخزينة
 ألف درهم

 
 

 أخرى
 ألف درهم

 
 

 المجموع
 ألف درهم

      
 529.576 188.511 25.987 90.410 224.668 صافي إيرادات الفوائد

      
 166.181 22.968 49.195 21.450 72.568 أخرىإيرادات تشغيلية 

      
 (216.841) (31.901) (19.763) (90.961) (74.216) مصاريف

      
 (134.488) (47.481) - (33.887) (53.120) خسارة انخفاض القيمة

 ────── ────── ────── ────── ────── 

 344.428 132.097 55.419 (12.988) 169.900 ربح السنة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      
      نفقات رأسمالية

 176.940 7.078 14.155 58.390 97.317 ممتلكات ومعدات -
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      
      2015ديسمبر  31في 
      

 23.663.623 1.786.663 6.499.088 4.087.197 11.290.675 موجودات القطاع
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 

 21.093.668 772.853 3.351.495 4.514.272 12.455.048 مطلوبات القطاع
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 
  

تعمل المجموعة في منطقة جغرافية واحدة فقط، وهي الشرق األوسط. وعليه، لم يتم تقديم المزيد من التحاليل الجغرافية لإليرادات 
 التشغيلية وصافي األرباح وصافي الموجودات. 

 
  



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

18 

 
 التزامات ومطلوبات طارئة 15
 

اعتمادات مستندية وضمانات، وهي معدة لتلبية متطلبات عمالء المجموعة تجاه تمثل المطلوبات الطارئة االلتزامات المتعلقة باالئتمان بموجب 
أطراف أخرى. وتمثل االلتزامات تسهيالت ائتمانية والتزامات نفقات رأسمالية للمجموعة غير مسحوبة كما في تاريخ بيان المركز المالي 

 حو التالي:الموحد المرحلي. ولدى المجموعة التزامات متعلقة باالئتمان على الن
 

 مدققة غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم 

   مطلوبات طارئة
 461.358 421.768 اعتمادات مستندية

 3.023.975 3.068.216 ضمانات
 ─────── ─────── 

 3.489.984 3.485.333 
 ═══════ ═══════ 

   التزامات
 2.784.629 2.847.134 التزامات قروض غير مسحوبة

 ═══════ ═══════ 



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 معامالت األطراف ذات العالقة 16
 

ُتبرم المجموعة في سياق العمل االعتيادي معامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في مساهمين يملكون حصة جوهرية في أسهم 
المجموعة، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، وكبار موظفي إدارة المجموعة، وشركات خاضعة لسيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة 

 أو يمارسون عليها نفوذا  كبيرا .  
 

 إن األرصدة القائمة الهامة هي على النحو التالي:
  

 مدققة غير مدققة 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم 

 المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم وكبار موظفي اإلدارة  
 

  

 115.147 4.007 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ═══════ ═══════ 

 1.764 146.900 مستحقة للبنوكمبالغ 
 ═══════ ═══════ 

 141.703 141.703 قروض متوسطة األجل
 ═══════ ═══════ 

 267.745 332.298 قروض وسلفيات
 ═══════ ═══════ 

 373.759 340.373 ودائع العمالء
 ═══════ ═══════ 

 9.336 85.099 استثمارات 
 ═══════ ═══════ 

 297.836 304.467 ومطلوبات طارئةالتزامات 
 ═══════ ═══════ 

 4.231 6.283 إيرادات فائدة مستحقة
 ═══════ ═══════ 

 1.066 2.608 مصاريف فائدة مستحقة
 ═══════ ═══════ 

   
 2016يونيو  30المنتهية في لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة لفترة الستة أشهر 

 : ال شيء درهم(.2015يونيو  30)
 

  



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 )تابع( 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( معامالت األطراف ذات العالقة 16

 
 فيما يلي اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن بيان الدخل الموحد المرحلي:

  
 غير مدققة 

 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في 
────────────────────── 

 2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم 

 المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم وكبار موظفي اإلدارة
 

  

 6.062 11.061 إيرادات الفوائد
 ═══════ ═══════ 

 1.650 3.577 مصاريف الفوائد
 ═══════ ═══════ 

   
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة كالتالي:

 
  

 15.654 14.359 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل 
 ═══════ ═══════ 

 23 24 عدد كبار موظفي اإلدارة 
 ═══════ ═══════ 

 
قامت المجموعة باستئجار مساحة مكتبية في مواقع عديدة مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إيجارات العقارات والمصاريف 

درهم(.  1.132.000: 2015يونيو  30درهم ) 1.181.000ما قيمته  2016يونيو  30المنتهية في المرتبطة بها لفترة الستة أشهر 
 ويتم التفاوض على إيجارات العقارات في كل سنة وفقا لمعدالت السوق.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية 17

 
 المالية عن طريق أساليب التقييم.تستخدم المجموعة المستويات التالية لتحديد وبيان القيمة العادلة لألدوات 

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

 
ر شكل مباشر أو غيأساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة، سواء ب المستوى الثاني:

 مباشر.
 

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

  



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(
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 القيم العادلة لألدوات المالية )تابع(  17

 
 األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

 
 التالي تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بحسب تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة:يعرض الجدول 

 
المستوى  

 األول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 الثالث
 

 المجموع
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 2016يونيو  30
     

 3.267.255 76 - 3.267.179 استثمارات
 74.823 - 74.823 - موجودات مشتقة 
 78.000 - 78.000 - استثمارات عقارية

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3.267.179 152.823 76 3.420.078 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     
 153.665 - 153.665 - مطلوبات مشتقة 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     2015ديسمبر  31
     

 2.559.350 76 - 2.559.274 استثمارات
 29.343 - 29.343 - موجودات مشتقة 
 78.000 - 78.000 - استثمارات عقارية

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2.559.274 107.343 76 2.666.693 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 69.462 - 69.462 - مطلوبات مشتقة 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     
 

 31) 2016يونيو  30لم تكن هناك أي حركات في الموجودات المصنفة ضمن المستوى الثالث خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 : ال شيء(.  2015ديسمبر 

 
 األدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة

 
المدرجة بالقيمة العادلة على النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة تشتمل القيم العادلة لألدوات المالية غير 

المركزي، والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى، والقروض والسلفيات، والموجودات األخرى )باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما(، 
تم تصنيفها ضمن المستوى الثاني على أساس المعطيات والمبالغ المستحقة للبنوك، وودائع العمالء، والمطلوبات األخرى التي ي

الجديرة بالمالحظة في السوق. إن القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف اختالفا جوهريا عن قيمها 
 الدفترية.

 
 
  



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع(
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 تصحيح خطأ الفترة السابقة 18
 

هناك خطأ في تقييم االستثمار العقاري المدرج في البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية أثناء عملية تقييم االستثمار العقاري، كان 
، وتم تصويب هذا الخطأ في الفترة الحالية. أدى هذا الخطأ إلى المبالغة في تقدير القيمة الدفترية لالستثمار 2014ديسمبر  31في 

 درهم. 18.000.000بمبلغ  2014ديسمبر  31العقاري وصافي الربح للسنة المنتهية في 
 

يناير  1و 2015يناير  1مقابل األرباح المحتجزة كما في  2014ديسمبر  31تم تعديل تأثير الخطأ أعاله المتعلق بالسنة المنتهية في 
 . وفيما يلي تأثير تصحيح خطأ الفترة السابقة على نتائج المجموعة ومركزها المالي: 2016

 
االستثمار  

 العقاري
الملكية  حقوق

 )أرباح محتجزة(
 ألف درهم ألف درهم 
   
 914.759 96.000 2014ديسمبر  31كما في 

 (18.000) (18.000) تعديل المبالغة في التقييم
 ─────── ─────── 

 896.759 78.000 )معدل( 2015يناير  1في 
 ═══════ ═══════ 

   
 404.890 96.000 2015ديسمبر  31كما في 
 (18.000) (18.000) المبالغة في التقييمتعديل 

 ─────── ─────── 

 386.890 78.000 )معدل( 2016يناير  1في 
 ═══════ ═══════ 

   
   
   
   
   
 


