
  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد        

  الموحدة الموجزةالبيـانـات المـاليـة المرحلية   

  )غير مدققة( ٢٠١٣ مارس ٣١  





  مة عامةمساھ شركة -البنـك العربـي المتحـد 

٢ 

  الموحدالمرحلي  بيان الدخل
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١ة في لفترة الثالثة أشھر المنتھي

  مارس ٣١ــتھية في لفترة الثالثــــة أشھــــر المن
٢٠١٢  ٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح

  ١٥٩٫٢٩٨  ٢٠٩٫٤٢٦  الفائدةإيرادات 

  )٣٥٫٩٠٩(  )٤٠٫٦٨٥(  الفائدةمصروفات 
 ------------  ------- ----  

  ١٢٣٫٣٨٩  ١٦٨٫٧٤١  الفائدةصافي إيرادات 

  ١٩٫٩٠٥  ٢٣٫٣٣٢  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  ٧٫٤٤٢  ١٠٫٩١٣  من التعامل بالعمالت األجنبيةأرباح الصرف الناتجة صافي 

  ١٣٫٥٦٣  ٢٢٫٦٦٠  إيرادات تشغيلية أخرى
 ------------  ----------  

  ١٦٤٫٢٩٩  ٢٢٥٫٦٤٦  إجمالي اإليرادات التشغيلية

  )٣٦٫٧٠٥(  )٣٤٫٠٢٤(  ٧  مخصص خسائر االئتمان
 ------------  ------- ----  

  ١٢٧٫٥٩٤  ١٩١٫٦٢٢  صافي اإليرادات التشغيلية
 -----------  ----------  

  )٣٣٫٧٣٩(  )٤٣٫١٧٩(  مصروفات الموظفين

  )٢٫٩٨٨(  )٣٫٥٦٢(  االستھالك على الممتلكات والمعدات

  )١٥٫٨٥٤(  )٢٤٫٧١٣(  التشغيلية األخرىالمصروفات 
 ------------  ------ -----  

  )٥٢٫٥٨١(  )٧١٫٤٥٤(  إجمالي المصروفات التشغيلية
 ------------  ------- ----  

  ٧٥٫٠١٣  ١٢٠٫١٦٨  أرباح الفترة
======  =====  

  ٠٫٠٧٥  ٠٫١٢١  ٤ربحية السھم 
=====  ====  

  .الموحدة الموجزة المرحلية من ھذه البيانات المالية جزءاً  ١٥إلى  ١من  المرفقة حاتتشكل اإليضا



  مة عامةمساھ شركة -البنـك العربـي المتحـد 

٣ 

  الموحدالمرحلي  الشامل بيان الدخل
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  مارس ٣١لفترة الثالثــــة أشھــــر المنــتھية في 
٢٠١٢  ٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم

  ٧٥٫٠١٣  ١٢٠٫١٦٨  أرباح الفترة

  اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٦٫٢٧٩  )٥٫٧٦٠(  األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع) الخسائر(صافي 

  ٥٣  )٣٫٣٩٨(  بيع استثمارات متاحة للبيع/  سترداداألرباح عند ا) الخسائر(عكس 

  )٥٦(  )١٧٣(  محققة من عقود تحوط التدفقات النقديةالخسائر غير ال

  -  )٩٢٨(  صافي الخسائر من إعادة تقييم ممتلكات ومعدات
--------- ---  ---------  

  ٩١٫٢٨٩  ١٠٩٫٩٠٩  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
======  =====  

  .الموحدة الموجزة المرحلية من ھذه البيانات المالية جزءاً  ١٥ى إل ١المرفقة من  تشكل اإليضاحات





  مة عامةمساھ شركة -البنـك العربـي المتحـد 

٥ 

  الموحدالمرحلي  التدفقات النقديةبيان 
  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  مارس ٣١لفترة الثالثــــة أشھــــر المنــتھية في 
٢٠١٢  ٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم
  األنشطة التشغيلية

  ٧٥٫٠١٣  ١٢٠٫١٦٨  أرباح الفترة
  :بنود ال تتضمن تدفقات نقدية

  ٢٫٩٨٨  ٣٫٥٦٢  االستھالك 
  ٣٦٫٧٠٥  ٣٤٫٠٢٤  مخصص خسائر االئتمان 

  :بشكل منفصل أخذھا باالعتباربنود يتم 
  )١٩٩(  )١١٫٤٣١(  صافي األرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع
  )١٫١٩٢(  -   أرباح التقييم العادل من العقارات االستثمارية

  : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
  )١٫٠١٩٫٢٧٧(  )٨٥١٫٩٦٩(  القروض والسلفيات

  )١٥٫٣٩٩(  )٢٦٫٥٥٧(  المستحق من مصرف اإلمارات المركزي
  )٧(  ٧١  الھامش النقدي المحتفظ به من قبل بنوك مقابلة مقابل القروض والمعامالت المشتقة

  )٢٤٫٩٩١(  )٢١٥٫٩٣٧(  الموجودات األخرى
  ٣٥١٫٠٥٨  ٢١٩٫٠٠٥  بعد ثالثة أشھر المستحق إلى بنوك

  ١٢٢٫٣٢٤  ١٫٠٨٢٫٥٣٤  عمالءالودائع 
  ٦٤٫٤٢٢  ٢٦٦٫٤٣٢  المطلوبات األخرى

 ---- -- -- ----   ---- ------ --- 
  )٤٠٨٫٥٥٥(  ٦١٩٫٩٠٢  األنشطة التشغيلية )المستخدم في (الناتج من  صافي النقد

----- ---- ---  --- ----- ----   
  األنشطة االستثمارية

  )٥٫٠٠٨(  )١٢٫٤١٥(  شراء ممتلكات ومعدات
  )١١٫٧٠٨(  -   استثمارية عقاراتشراء 

  )١٣٥٫٢٥٣(  )٦٦٥٫٨٣٢(  اتشراء استثمار
  ٤٠٫٥٥٤  ٦٠٦٫٩١٧  بيع استثمارات/ المتحصالت من استرداد

 ---- ------ --  --- ------- --- 
  )١١١٫٤١٥(  )٧١٫٣٣٠(  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في

 -- ------ ----   ----------- -- 
  األنشطة التمويلية

  )١٩٩٫٢٨٠(  )٢٤٩٫١٠٠(  توزيعات األرباح المدفوعة
--------- -----   ---- ------ ----  

  )١٩٩٫٢٨٠(  )٢٤٩٫١٠٠(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 -------------   -- -----------   

  )٧١٩٫٢٥٠(  ٢٩٩٫٤٧٢  في النقد وما يعادله) النقص(الزيادة 
  ١٫٢٤٣٫٦٢٣  ١٫٢٦٣٫٠٥٠  يناير ١النقد وما يعادله في 

 ---------------   ------ ------- 
  ٥٢٤٫٣٧٣  ١٫٥٦٢٫٥٢٢  مارس ٣١النقد وما يعادله في 

========  ======  
  غ بيان المركز المالي التالية ذات فترات استحقاق أصلية ثالثة أشھر أو أقلمن مبال يعادلهيتألف النقد وما 

  ٥٧٫١٣٠  ٢٢٣٫٣٨١  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي
  ١٫٢٣٦٫٣٢٢  ١٫٨٧٩٫١٩٢  المستحق من البنوك خالل ثالثة أشھر
  )٧٦٩٫٠٧٩(  )٥٤٠٫٠٥١(  المستحق إلى البنوك خالل ثالثة أشھر

 ----------- ----   --------- ----  
٥٢٤٫٣٧٣  ١٫٥٦٢٫٥٢٢  
======== ======= 

  .الموحدة الموجزة المرحلية من ھذه البيانات المالية جزءاً  ١٥إلى  ١المرفقة من  تشكل اإليضاحات



  مساھمة عامة شركة -البنـك العربـي المتحـد 

٦ 

  الموحدالمرحلي التغيرات في حقوق الملكية بيان 
  )دققةغير م( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  رأس المال
االحتياطي 

  الخاص 
االحتياطي 

  االحتياطي العام   القانوني 
احتياطي إعادة 

  المحتجزةاألرباح   التقييم
التغيرات المتراكمة في 

  اإلجمالي   العادلة القيم
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم

  ٢٫٢٤٧٫٨٧٥  ٦٫١٢٠  ٥٤٥٫١٥٥  ١٤٫٥٩٣  ٩٫٣١١  ٣٧٩٫٤٢٥  ٢٩٦٫٨٧٠  ٩٩٦٫٤٠١  ٢٠١٣يناير  ١في 
 ----- --- ---  ----- - -- ---  --- ------- ---  ------- --  --- ---- ---  --------- - ---  --- - -----   ---------------  

  ١٢٠٫١٦٨  -   ١٢٠٫١٦٨  -   -   -   -   -   أرباح الفترة

  )١٠٫٢٥٩(  )٩٫٣٣١(  -   )٩٢٨(  -   -   -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
 ----------   ----------  ------- ----   ----- -----   ---------   --------- ----  ----- - -----  --- - ---------  

  ١٠٩٫٩٠٩  )٩٫٣٣١(  ١٢٠٫١٦٨  )٩٢٨(  -   -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  -   -   ١٣  )١٣(  -   -   -   -   ألراضي والمبانيلاالستھالك المحول 

  )٢٤٩٫١٠٠(  -   )٢٤٩٫١٠٠(  -   -   -   -   -   )١١إيضاح ( النقدية توزيعات األرباح
----- --- -----  ----- --- -----   -------------   ---------   ----- -----  --------- -----   ------- ----   ---------------  

  ٢٫١٠٨٫٦٨٤  )٣٫٢١١(  ٤١٦٫٢٣٦  ١٣٫٦٥٢  ٩٫٣١١  ٣٧٩٫٤٢٥  ٢٩٦٫٨٧٠  ٩٩٦٫٤٠١  ٢٠١٣مارس  ٣١في 
======  ======  ======  ====  =====  ======  ======  ========  

  ٢٫٠٣١٫٠٢٥  )١٥٫٠٥٧(  ٤٢٤٫٣٦٨  ٢١٫٦٧١  ٩٫٣١١  ٣٣٨٫٤٤٣  ٢٥٥٫٨٨٨  ٩٩٦٫٤٠١  ٢٠١٢يناير  ١في 

  ٧٥٫٠١٣  -   ٧٥٫٠١٣  -   -   -   -   -   أرباح الفترة

  ١٦٫٢٧٦  ١٦٫٢٧٦  -   -   -   -   -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
 ----------   ----------   -------------   ---------   ---------   ------------   ----------  --- - ------  

  ٩١٫٢٨٩  ١٦٫٢٧٦  ٧٥٫٠١٣  -   -   -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  -   -   ٢٩٣  )٢٩٣(  -   -   -   -   االستھالك المحول لألراضي والمباني

  )١٩٩٫٢٨٠(  -   )١٩٩٫٢٨٠(  -   -   -   -   -   )١١إيضاح ( النقدية توزيعات األرباح
------- -----  ------- -----  ------- -----   ---------  ----- - ----   ------------  --- - -----   ---------------  

  ١٫٩٢٣٫٠٣٤  ١٫٢١٩  ٣٠٠٫٣٩٤  ٢١٫٣٧٨  ٩٫٣١١  ٣٣٨٫٤٤٣  ٢٥٥٫٨٨٨  ٩٩٦٫٤٠١  ٢٠١٢مارس  ٣١في 
======  ======  ======  ====  =====  ======  ====  =======  

  .الموحدة الموجزة المرحلية من ھذه البيانات المالية جزءاً  ١٥إلى  ١المرفقة من  تشكل اإليضاحات



  مساھمة عامة شركة -البنـك العربـي المتحـد 

٧ 

 الموحدة الموجزةالمرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية
  

  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١في 

  واألنشطة التأسيس  ١

بموجب مرسوم من صاحب السمو حاكم  ١٩٧٥كشركة عامة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الشارقة عام  .ع.م.ش نك العربي المتحدتأسس الب
يقع . دولة اإلمارات العربية المتحدةل) وتعديالته( ١٩٨٤لسنة ) ٨(قانون الشركات التجارية رقم  بموجبالشارقة وتم تسجيله كشركة مساھمة عامة 

، الشارقـة، اإلمارات العربية ٢٥٠٢٢رقم . ب.ص إن عنوان المكتب المسجل ھو. الشارقة، اإلمارات العربية المتحدةإمارة للبنك في  المكتب المسجل
  . المتحدة

فية اإلسالمية يزاول البنك أيضاً العمليات المصر. يزاول البنك أعماله المصرفية التجارية من خالل مكاتبه وفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة
  .من خالل أقسام الخدمات المصرفية اإلسالمية في فروع مختارة

"  شركة الصدارة لالستثمار "، تتألف من البنك وشركته التابعة،٢٠١٣مارس  ٣١للفترة المنتھية في  الموحدة الموجزةالمرحلية إن البيانات المالية 
  .")بالمجموعة"يشار إليھما مجتمعتين (

  فقبيان التوا  ٢

ً للمعيار  للمجموعةالموحدة  المرحلية الموجزة البيانات المالية تم إعداد ويشار إليه (التقارير المالية المرحلية،   بشأن، ٣٤رقم المحاسبي الدولي وفقا
  )”٣٤المعيار “فيما يلي بعبارة 

ً إلى أن تتم قراءللبيانات المالية السنوية ويجب  الالزمة واإلفصاحات كافة المعلوماتالموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةال تتضمن  تھا جنبا
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١في كما  الموحدة المدققة للمجموعة جنب مع البيانات المالية

  المجموعةالمتبعة من قبل الجديدة  المعايير والتفسيرات والتعديالت
  

البيانات المالية  السياسات المستخدمة عند إعداد تتوافق معالموحدة  المرحلية الموجزةية إعداد البيانات المال عند المستخدمةإن السياسات المحاسبية 
 ١سارية اعتباراً من  أصبحتتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتي باستثناء  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في المدققة للمجموعة 

  .٢٠١٣يناير 

  .الجديدة لم يكن له تأثير على أداء المجموعة أو مركزھا المالي خالل الفترة عديالت على المعايير والتفسيراتإن تطبيق المعايير والت

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

سبية للمجموعة المحا السياساتفإن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق الموحدة  المرحلية الموجزةعند إعداد ھذه البيانات المالية 
وللسنة المنتھية في ذلك  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  عند إعدادوالمصادر الھامة للتقديرات كانت ھي نفسھا المطبقة 

  .التاريخ

  التقديرات

قديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتالموحدة  المرحلية الموجزةالبيانات المالية إن إعداد 
  . وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

  إدارة المخاطر المالية

 ٣١ كما في الموحدة المفصح عنھا في البيانات الماليةالسياسات و األغراض تتوافق مع إلدارة المخاطر المالية المجموعةوسياسات إن أغراض 
  .ذلك التاريخوللسنة المنتھية في  ٢٠١٢ديسمبر 



  مساھمة عامة شركة -البنـك العربـي المتحـد 
 

 
  

٨ 
 

  الموحدة المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
  

  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١في 
  
  ربحية السھم  ٤
  

  :خالل الفترة كما يلي عدد األسھم القائمةالمرجح لمتوسط ال أرباح الفترة علىتقسيم عن طريق  ربحية السھم األساسيةيتـم احتساب 
  

  مارس ٣١لفترة الثالثــــة أشھــــر المنــتھية في     
        
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
        

  ٧٥٫٠١٣٫٠٠٠  ١٢٠٫١٦٨٫٠٠٠    )درھم( أرباح الفترة
    ==========  =========  

  ٩٩٦٫٤٠١٫٢٨٠  ٩٩٦٫٤٠١٫٢٨٠    الواحد درھم للسھم ١بقيمة  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة
    =========  =========  

  ٠ . ٠٧٥  ٠ . ١٢١      )درھم(ربحية السھم األساسية 
    ====  ====  
  

 ربحية السھمصدر أية أدوات قد يكون لھا تأثير على المجموعة لم ت ، نظراً ألنأرقام ربحية السھم األساسية نفس يھ أرقام ربحية السھم المخففةإن 
  .عند استخدامھا

  
  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي  ٥

  
  مدققة      
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٦٤٫٨٧٥  ٦٣٫٤٦٣    في الصندوقالنقد 
        

        :المركزياألرصدة لدى مصرف اإلمارات 
        

  ٤٨٩٫٣٢٦  ٧٩٫٩١٨    حسابات مؤقتة
        

  ٤٧٧٫٩٥٩  ٥٨٤٫٥١٦    متطلبات االحتياطي
        

  ١٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠    شھادات إيداع
     ------------  ---------- ---   
    ١٫١٣٢٫١٦٠  ٨٢٧٫٨٩٧  
    ======  =======  
  

 البنكلالستخدام في عمليات  متاحةغير  ،والدوالر األمريكي يدرھم اإلماراتالالمركزي ب اإلمارات مصرفمحتفظ بھا لدى الإن متطلبات االحتياطي 
 ٤٣١٠/٢٠٠٨خالل تعميمه رقم قد قام من المركزي  اإلمارات مصرف، إال أن. المركزي اإلماراتمصرف بدون موافقة  االيومية وال يمكن سحبھ

بفائدة  االحتياطياتلغاية مبلغ ) أ(ب أكثر من المحدد لھم من حساباتھم الجارية ، بالسماح بشكل مؤقت للبنوك بالسح٢٠٠٨سبتمبر  ٢٤ الصادر بتاريخ
 زائداً ٪ ٥بفائدة بنسبة  االحتياطياتزيادة في ) ب(والمركزي  اإلمارات مصرفالسعر السائد لمعدل الفائدة التفاقية إعادة الشراء لدى  زائداً ٪ ٣بنسبة 

ً  .المركزي اإلمارات مصرفالشراء لدى  السعر السائد لمعدل الفائدة التفاقية إعادة ً إن مستوى االحتياطي المطلوب يتغير شھريا توجيھات ل وفقا
  . المركزي اإلمارات مصرف

  
  المستحق من البنوك  ٦

  
مودعة لدى بنوك أجنبية ) درھم ٨٠٣٫٨٣٩٫٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(درھم  ١٫٢١٠٫٤٠٤٫٠٠٠من البنوك على مبلغ  المبالغ المستحقةتشتمل 

المعامالت  كھامش مقابل) درھم ٨٫١٧٧٫٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(درھم  ٨٫١٠٦٫٠٠٠مبلغ بتم االحتفاظ . رج دولة اإلمارات العربية المتحدةخا
  .المشتقة
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٩ 
 

  الموحدة المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
  

  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١في 
  
  القروض والسلفيات   ٧
  

  مدققة      
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    

        :تتألف محفظة القروض والسلفيات مما يلي
        

  ١٫٣٠٥٫٨٨٠  ١٫٣٨٧٫١٥٥    سحوبات على المكشوف
  ٧٫٥٨٨٫٠١٦  ٨٫٠٩٥٫٤٢١    )متوسطة األجل وقصيرة األجل(قروض 

  ١٫٣٩٣٫٢٩٠  ١٫٦٠٩٫٤٢٤    قروض مقابل إيصاالت أمانة
  ٦٣٣٫٦٧٦  ٦٨٢٫٨٦١    فواتير مخصومة

  ٣٤٫٨٠٤  ٤٠٫٨٨٧    سلفيات نقدية أخرى
  ١٠٤٫٠١٤  ٧٢٫٢٥٥    ائتمانفواتير مسحوبة بموجب خطابات 

    ---------- ------  ------- --------   
  ١١٫٠٥٩٫٦٨٠  ١١٫٨٨٨٫٠٠٣    إجمالي قيمة القروض والسلفيات

 ً   )١٦٤٫٠٥٦(  )١٧١٫٩٠٠(    مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات: ناقصا
  )١٤٫١٣١(  )١٦٫٦٦٥(    ة المعلقةالفائد

    ----------- -----  --------- ------   
  ١٠٫٨٨١٫٤٩٣  ١١٫٦٩٩٫٤٣٨    صافي القروض والسلفيات

    ========  ========  
  

 فيما يلي الحركة في الفائدة المعلقة. يتم بيات القروض والسلفيات صافية من الفائدة المعلقة ومخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات
  :والمخصصات

  مدققة      
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣مارس  ٣١  
      

          

  الفائـــــــــدة   
  المعـــــــلقة

  مخصصـــــات 
  انخفاض القيمة

  الفائـــــــــدة 
  المعـــــــلقة

  مخصصـــــات 
  انخفاض القيمة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٩٥٫٧٨١  ٨٫٠١٥  ١٦٤٫٠٥٦  ١٤٫١٣١  يناير ١الرصيد في 
  ----------  ------- -----  ---------  -------- ---  

  ١٢٥٫١٥٥  ٩٫٦١٧  ٣٥٫٢٧٥  ٢٫٧٩٦  السنة/ المرصود خالل الفترة/ المعلق
  )٣٫٥٥٠(  )٢٫٤٧٢(  )١٫٢٥١(  )٢٦٢(  السنة/ المحرر خالل الفترة

  ---------  ----- ------  ----- ------  ------- -----  
  ١٢١٫٦٠٥  ٧٫١٤٥  ٣٤٫٠٢٤  ٢٫٥٣٤  
          

  )٥٣٫٣٣٠(  )١٫٠٢٩(  )٢٦٫١٨٠(  -  السنة/ المبالغ المشطوبة خالل الفترة
  ------ -----  ------ -------  ----- ------  ------- -----  

  ١٦٤٫٠٥٦  ١٤٫١٣١  ١٧١٫٩٠٠  ١٦٫٦٦٥  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١/  ٢٠١٣مارس  ٣١ الرصيد في
  =====  ======  =====  ======  
  

تم قبل خصم أي مخصص النخفاض القيمة  بصورة فردية ھا على أنھا منخفضة القيمةدبلغ إجمالي القروض التي تم تحدي، ٢٠١٣مارس  ٣١كما في 
: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(درھم  ١٨٢٫٢٧٠٫٠٠٠بصورة فردية والتي ال تكون الفائدة الخاصة بھا مستحقة أو عندما تكون الفائدة معلقة، تقييمه 

  .)درھم ١٧٥٫٧٤٤٫٠٠٠
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١٠ 
 

  الموحدة المرحلية الموجزة ل البيانات الماليةإيضاحات حو
  

  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١في 
  

  االستثمارات  ٨
  مدققة        
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣مارس  ٣١  
      
  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

              :سندات
              محتفظ بھا للمتاجرة

  -  -  -  -  -  -  محلية
  ١٢٫٥٧٩  -  ١٢٫٥٧٩  -  -  -  خارجية

  ----- ----  ----- ----  ---- -----   -----------  ---- -----   -----------  
  -  -  -  ١٢٫٥٧٩  -  ١٢٫٥٧٩  
   ------ ---  ---- -----  ----- ----   -----------  ----- ----   -----------  
              

              بيعمتاحة لل
  ١٫١٤٥٫٤٥٨  -  ١٫١٤٥٫٤٥٨  ١٫٢٣٦٫٩٣٤  -  ١٫٢٣٦٫٩٣٤  محلية 
  ١٦٨٫٠٩٣  -  ١٦٨٫٠٩٣  ١٥٧٫٢١٦  -  ١٥٧٫٢١٦  خارجية

   ---------------   ------ ---   --------------   ---------------  ----- ----   ---------------  
  ١٫٣١٣٫٥٥١  -  ١٫٣١٣٫٥٥١  ١٫٣٩٤٫١٥٠  -  ١٫٣٩٤٫١٥٠  
   ---------------  ----- ----   --------------   ---------------  ----- ----   ---------------  

  ١٫٣٢٦٫١٣٠  -  ١٫٣٢٦٫١٣٠  ١٫٣٩٤٫١٥٠  -  ١٫٣٩٤٫١٥٠  إجمالي سندات الدين
  =======  =====  =======  =======  =====  =======  

              :حقوق الملكية
              متاحة للبيع

  -  -  -  -  -  -  محلية
  ١٠٫٣٥٠  ٧٦  ١٠٫٢٧٤  ٣٫٣٤٥  ٧٦  ٣٫٢٦٩  خارجية

  ------- - -----   ---- ---   ----------   ---- -------  --- -----   ---- -------  
  ١٠٫٣٥٠  ٧٦  ١٠٫٢٧٤  ٣٫٣٤٥  ٧٦  ٣٫٢٦٩  إجمالي حقوق الملكية

  =======  ===  ========  ========  ====  ========  
  ١٫٣٣٦٫٤٨٠  ٧٦  ١٫٣٣٦٫٤٠٤  ١٫٣٩٧٫٤٥٩  ٧٦  ١٫٣٩٧٫٤١٩  إجمالي االستثمارات

  ======  ===  =======  ========  ====  ========  
  

محتفظ بھا بموجب اتفاقيات إعادة ) درھم ٦٨٣٫٣٨٥٫٠٠٠ :٢٠١٢ديسمبر  ٣١(درھم  ٧٦٠٫٤١١٫٠٠٠استثمارية بمبلغ  أوراق ماليةمدرج أعاله 
  .شراء مع المقرضين

  
كافة األدوات المشتقة   عالوة على ذلك، تمثل. ٣المستوى المدرجةفي حين تمثل كافة االستثمارات غير  ١كافة االستثمارات المدرجة المستوى  تمثل

 .للقيمة للعادلة عن نھاية السنة المتدرج لم يكن ھناك تغير في التصنيف. ٢المستوى 
  

  العقارات االستثمارية  ٩
  

تم تحويلھا من الممتلكات والمعدات إما لغرض  أو في اإلمارات العربية المتحدة والتي تم االستحواذ عليھا ضعقارات االستثمارية على قطع أرتشتمل ال
ھذه استناداً إلى تقييمات السوق  ضعلى القيم العادلة لقطع األر حصلت المجموعة. استخدام غير محدد في المستقبل في المستقبل أو لغرض التطوير
 ٣١خسائر في القيمة العادلة لفترة الثالثة أشھر المنتھية في أو صافي  صافي أرباح لم يكن ھناك. من قبل مقيمين مستقلين التي تم القيام بھاالمفتوح 
  ).درھم ١٫١٩٢٫٠٠٠صافي أرباح بمبلغ : ٢٠١٢مارس  ١٣( ٢٠١٣مارس 

  

  ودائع العمالء  ١٠
  

في  ،تحدةمن وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية الم استالمهتم ) درھم ١٧٨٫٨٦٣٫٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( مبلغ ال شئتشتمل الودائع على 
تخضع الوديعة . سنوات ويخضع لشروط معينة يجب االلتزام بھا خالل فترة الودائع ٥ حتى لفترة متاحإن ھذا المبلغ . ٢٠٠٨الربع األخير من عام 

، أيھما أعلى، %٤سنوات أو  ٥دة معدل الفائدة على سندات الخزينة في الواليات المتحدة األمريكية لم زائداً نقطة أساس  ١٢٠ لمعدل فائدة بنسبة
  .وفقاً لشروط الوديعة ٢٠١٣مارس  ٣تم سداد الوديعة في  .على أساس ربع سنوي دفع الفائدة ستحقوي
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١١ 
 

  الموحدة المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
  

  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١في 
  
  توزيعات األرباح  ١١

  

درھم للسھم  ٠٫٢٥نقدية بواقع  توزيعات أرباح، تم اعتماد ودفع ٢٠١٣فبراير  ٢٧بتاريخ  لمنعقداالجمعية العمومية السنوية للمساھمين  في اجتماع
فيما درھم  ٢٤٩٫١٠٠٫٠٠٠ بمبلغ) درھم ١بقيمة  الواحد درھم للسھم ٠٫٢٠أرباح نقدية بواقع توزيعات : ٢٠١٢مارس  ٣١(درھم  ١بقيمة الواحد 
  ).٢٠١١ فيما يتعلق بعامدرھم  ١٩٩٫٢٨٠٫٠٠٠: ٢٠١٢مارس  ٣١( ٢٠١٢ بعام يتعلق

  
    حول القطاعمعلومات   ١٢

  
   رئيسية حول القطاع معلومات

  
  :قطاعات رئيسية ثالثة، يتم تنظيم أنشطة المجموعة في عن اتخاذ القرارات التشغيلية  الرئيسي مسؤولال ألغراض تقديم التقارير إلى

  
قروض للمستھلكين وتسھيالت السحب على المكشوف  وتقديممالء بشكل فردي يتولى بشكل رئيسي ودائع الع  -  الخدمات المصرفية لألفراد

  باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية األموالتحويل وتسھيالت  االئتمانوتسھيالت بطاقات 
      

يمثلون  الذين عمالءلابات الجارية لاألخرى والودائع والحس االئتمانيةيتولى بشكل رئيسي القروض والتسھيالت   -الخدمات المصرفية للشركات   
  الشركات والمؤسسات التجارية؛

      
خدمات األسواق المالية والتداول والخزينة، باإلضافة إلى إدارة عمليات التمويل  تقديميتولى بشكل رئيسي   -  خدمات أخرى

متوسطة وأعمال والتي تتضمن أعمال الشركات الصغيرة وال وشركة الصدارة لالستثمار الخاصة بالمجموعة
   .المركز الرئيسي

  
 ً  األعمال قطاعاتعلى  الفائدة احتساب /يتم تحميل. االعتياديةضمن سياق األعمال  المقدرةالسوق  لمعدالتيتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات وفقا

  .نسبة إجمالية تعادل تقريباً التكلفة الھامشية لألموال اعتماداً على
  

   : ٢٠١٣مارس  ٣١القطاع لفترة الثالثة أشھر المنتھية في حول معلومات فيما يلي 
  

  
خدمات مصرفية 
  لألفــــــــــــراد

خدمات مصرفية 
  للشركـــــــــات

مصرفية خدمات 
  اإلجمالي  ــــــرىـــأخـــــ

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٢٦٦٫٣٣١  ٥٠٫٣٧٧  ١٤٢٫٨٦٦  ٧٣٫٠٨٨  األخرىالفائدة واإليرادات 
        

  )١٠٨٫٥٧٧(  )٢٨٫٧٣٣(  )٤٨٫٩٦١(  )٣٠٫٨٨٣(  األخرىالفائدة والمصروفات 
        

  )٣٤٫٠٢٤(  )١٦٠(  )١٣٫٧٦٨(  )٢٠٫٠٩٦(  خسائر انخفاض القيمة من القروض والسلفيات
        

  )٣٫٥٦٢(  )١٥٩(  )٢٫٤٩٤(  )٩٠٩(  االستھالك
  --------- --  -------- ---  ----------  ------- -----  

  ١٢٠٫١٦٨  ٢١٫٣٢٥  ٧٧٫٦٤٣  ٢١٫٢٠٠  الفترة أرباح
  =====  =====  =====  ======  

          المصروفات الرأسمالية
  ١٢٫٤١٥  ٢٫٤٨٣  ٧٫٤٤٩  ٢٫٤٨٣  الممتلكات والمعدات -
  =====  ======  =====  ======  
          

          ٢٠١٣مارس  ٣١في 
        

  ١٦٫٩٦٩٫٤٤٣  ٤٫٣٥١٫٠٧٩  ٩٫٢٠١٫٢٢٨  ٣٫٤١٧٫١٣٦  موجودات القطاع
  ========  ========  ========  ========  

  ١٤٫٨٦٠٫٧٥٩  ٢٫٩٩٣٫٨٥٧  ٨٫٠٧١٫٧١٢  ٣٫٧٩٥٫١٩٠  مطلوبات القطاع
  ========  ========  =======  ========  



  مساھمة عامة شركة -البنـك العربـي المتحـد 
 

 
  

١٢ 
 

  الموحدة المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
  

  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١في 
  
  )تابع(  معلومات حول القطاع  ١٢

  
  :  ٢٠١٢مارس  ٣١ومات حول القطاع لفترة الثالثة أشھر المنتھية في فيما يلي معل

  

  
خدمات مصرفية 
  لألفــــــــــــراد

خدمات مصرفية 
  للشركـــــــــات

خدمات مصرفية 
  اإلجمالي  أخــــــــــــــرى

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٢٠٠٫٢٠٨  ٣٥٫٢٩٥  ١٢٠٫٩٥٩  ٤٣٫٩٥٤  األخرىالفائدة واإليرادات 
          

  )٨٥٫٥٠٢(  )٢٩٫١٨٧(  )٤١٫٤٢٩(  )١٤٫٨٨٦(  األخرىالفائدة والمصروفات 
          

  )٣٦٫٧٠٥(  -  )٢٤٫٩٨٧(  )١١٫٧١٨(  خسائر انخفاض القيمة من القروض والسلفيات
          

  )٢٫٩٨٨(  )٥١(  )٢٫١٨٥(  )٧٥٢(  االستھالك
   -----------   -----------  ---------   -----------  

  ٧٥٫٠١٣  ٦٫٠٥٧  ٥٢٫٣٥٨  ١٦٫٥٩٨  ح الفترةأربا
  =====  =====  ====  =====  

          المصروفات الرأسمالية
  ٥٫٠٠٨  ٧٩٢  ٢٫٨٢٧  ١٫٣٨٩  الممتلكات والمعدات -
  =====  ======  =====  ======  
          

          ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في 
          

  ١٥٫٦١٥٫٨٦٧  ٣٫٩٤٦٫١٦٨  ٨٫٤٦٥٫٠١٨  ٣٫٢٠٤٫٦٨١  موجودات القطاع
  ========  ========  ========  =========  

  ١٣٫٣٦٧٫٩٩٢  ٢٫٦٩٦٫٥٩٩  ٧٫٦٠٩٫٨٠٥  ٣٫٠٦١٫٥٨٨  مطلوبات القطاع
  ========  ========  =======  ========  

  
   ثانوية حول القطاع معلومات

  

ي تحليل جغرافي إضافي لإليرادات ، لم يتم تقديم أوبالتالي. فقط وھي دولة اإلمارات العربية المتحدة منطقة جغرافية واحدة فيتعمل المجموعة 
  .التشغيلية وصافي األرباح وصافي الموجودات

  
  اللتزامات الطارئةااالرتباطات و  ١٣

  
  :التي تتعلق باالئتمانالتالية  االرتباطاتلدى المجموعة 

  مدققة      
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    

        االلتزامات الطارئة
  ٧١٩٫٩٧٩  ٦١٢٫٤٠٢    ائتمان خطابات

  ٢٫٦٣٦٫٤٣٢  ٢٫٦٩٦٫٩٢٠    )١٥راجع إيضاح (ضمانات 
    -------- -------  --------- ------  
    ٣٫٣٥٦٫٤١١  ٣٫٣٠٩٫٣٢٢  
    ========  =======  

        االرتباطات
  ٢٫٢٢٧٫٢٢٥  ٢٫٢٦٥٫٧٤٦    ارتباطات قرض غير مسحوب

    =======  =======  
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١٣ 
 

  الموحدة المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
  

  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١في 
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤
  

أسھم المساھمين الذين يملكون حصة جوھرية في أطراف ذات عالقة والتي تتضمن  مع معامالتبإبرام  سياق األعمال االعتيادية،في  المجموعة،تقوم 
المساھمون وأعضاء مجلس التي تخضع لرقابة  لدى المجموعة والشركات الرئيسيينموعة وموظفي اإلدارة المجموعة، وأعضاء مجلس إدارة المج

  .إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الشركات التي يكون بوسعھم ممارسة تأثير ھام عليھااإلدارة 
  

  مدققة      
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    

      ن وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت التابعة لھم  وموظفي اإلدارة الرئيسيينالمساھمي
        

  ٢٢٩٫٤٨٦  ١٣٦٫٧١٠    المستحق من البنوك
    =======  ======  

  ٢٧٦٫٤٠٤  ١٨٤٫٢٨١    المستحق إلى البنوك
    =======  ======  

  ٩١٫٨٠٣  ٩١٫٨٠٣    قروض متوسطة األجل
    ======  ======  

  ١٠٤٫٥٨٣  ١١٥٫٩٠٠    قروض وسلفيات
    =======  ======  

  ٣١٤٫٥٥٣  ٣٠١٫٤٢٥    ودائع العمالء
    =======  ======  

  ٥٤٫٧٦٩  ٤٨٫٢٠٢    استثمارات
    ======  ======  

  ٢٧٤٫٥٢٢  ٢٩٠٫٩٨٦    االرتباطات وااللتزامات الطارئة
    ======  ======  

  ٥٩  ١٫٠٣٨    إيرادات الفائدة المستحقة
    =====  ===  

  ٦٥٠  ٢٤    مستحقةمصروفات الفائدة ال
    ===  ===  
  

 مارس ٣١لم تقوم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في القيمة من المبالغ المملوكة من قبل األطراف ذات العالقة، لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  ).ال شئ: ٢٠١٢ مارس ٣١( ٢٠١٣

  

  :الموحد الموجز الدخل المرحليمن بيان والمدرجة ضفيما يلي اإليرادات والمصروفات الخاصة باألطراف ذات العالقة 
  

  مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في     
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    

      المساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت التابعة لھم وموظفي اإلدارة الرئيسيين
        

  ١٫١٥٧  ١٫٩٧٦    إيرادات الفائدة
    =====  =====  

  ٢٫٧٨٧  ١٫٥٩٤    ةمصروفات الفائد
    =====  =====  

        : فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
        

  ٤٫٩٢٢  ٥٫٦٣٩    الرواتب واالمتيازات األخرى
    =====  ====  

  ٢٠  ٢٢    عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين
  
  
  

  ====  ====  
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١٤ 
 

  الموحدة المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
  

  )غير مدققة( ٢٠١٣مارس  ٣١في 
  

  )تابع( المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤
  

أشھر المنتھية في  الثالثةلفترة  والمصروفات ذات الصلة غ إيجار العقاربل. مكاتب في عدة أبنية يمتلكھا طرف ذات عالقة قامت المجموعة باستئجار
  .قيمة اإليجارات كل سنة حسب سعر السوق بشأنيتم التفاوض  ).درھم ٥٣٤٫٠٠٠: ٢٠١٢مارس  ٣١(درھـم  ٥٥٤٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٣ مارس ٣١

  
  أرقام المقارنة   ١٥

  
ً ، حيثما بعض أرقام المقارنة وإعادة بيان تمت إعادة تصنيف في ھذه البيانات  المتبعةالسياسات المحاسبية ولكي تتوافق مع العرض  ،يكون مناسبا

ديسمبر  ٣١(درھم  ٨٤٢٫٢٠٠٫٠٠٠والبالغ  ٢٠١٣مارس  ٣١رصيد القبوالت القائم كما في  تم إعادة تصنيف. الموحدة الموجزةالمرحلية  المالية
  .من المبالغ الطارئة خارج الميزانية العمومية إلى الموجودات األخرى والمطلوبات األخرى داخل الميزانية العمومية) درھم ٦٠٣٫٢٧٨٫٠٠٠: ٢٠١٢

  




