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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

ات م  ف اردة في ال احات ال ل اإل ه ٣٣إلى ٨ت أ م ه ءًا ال ی ماتج عل ققي ال ة. إن تق م ج ة ال حل ة ال ال ال
اجعة  ل م قل ح ات ال ا ماتال عل ة ال ف رج في ال ة لل م ج ة ال حل ة ال ال .٢ال

-٤-

فترة ثالثة أشھر منتھیة في
یونیو (غیر مدققة)٣٠

─────────────────

أشھر منتھیة فيستةفترة 
(غیر مدققة)یونیو٣٠

────────────────────
إیضاح

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھم

١٥٦٬٧٣٢٢٣١٬٠٤٦٣٣٧٬٠١٨٤٦٢٬٣٣٨دخل الفوائد
٦٬٠٨١٨٬٠٠١١٨٬٦٤١١٧٬٥٧٢الدخل من منتجات التمویل االسالمي

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

١٦٢٬٨١٣٢٣٩٬٠٤٧٣٥٥٬٦٥٩٤٧٩٬٩١٠االسالمي

)١٨٢٬٧٣٣()١٥٤٬٣٨٦()٩١٬٠٠٩()٧٢٬٧٧٨(مصاریف الفوائد
)٩١٬٨٣٩()٣٧٬٩٠٤()٤٧٬٨٨٢()١٤٬٣١٨(منتجات اسالمیة-توزیعات على المودعین

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

)٢٧٤٬٥٧٢()١٩٢٬٢٩٠()١٣٨٬٨٩١()٨٧٬٠٩٦(المودعین

صافي دخل الفوائد والدخل من منتجات اسالمیة 
٧٥٬٧١٧١٠٠٬١٥٦١٦٣٬٣٦٩٢٠٥٬٣٣٨بعد تنزیل التوزیعات على المودعین

٦٬٧٣٧١٥٬٧٨٩١٩٬٤٧٧٤١٬٤٣٨صافي دخل الرسوم والعموالت
٤٬٠٢٤٧٬٨٢٥٨٬٥٩٢١٤٬٦٢٢دخل صرف العمالت األجنبیة

٦٬٨٨٧٥٬٩٢٣٢٧٬٥٤١٢٠٬٣٤٣دخل تشغیلي آخر
────────────────────────

٩٣٬٣٦٥١٢٩٬٦٩٣٢١٨٬٩٧٩٢٨١٬٧٤١إجمالي الدخل التشغیلي 
────────────────────────

)٩٨٬١٧٦()٨٠٬٥١٩()٤٨٬٧٦٥()٤٢٬٤٣٦(مصاریف مزایا الموظفین
)٣٨٬٩٣٨()٣٥٬٣٨٣()١٨٬١٢١()١٧٬٥٧٤(مصاریف تشغیلیة أخرى

)٢١٬٠٧١()١٥٬٦١٩()١٠٬٢٣٦()٧٬٩٣٣(االستھالك
────────────────────────

)١٥٨٬١٨٥()١٣١٬٥٢١()٧٧٬١٢٢()٦٧٬٩٤٣(إجمالي المصاریف التشغیلیة
────────────────────────

٢٥٬٤٢٢٥٢٬٥٧١٨٧٬٤٥٨١٢٣٬٥٥٦األرباح قبل خسائر االنخفاض في القیمة

)٨٧٬٨٥٠()٢٩٦٬٤٠٣()٣٨٬٤٤٥()١١٤٬٤٢٤(١٢خسائر االنخفاض في القیمةصافي
────────────────────────

٣٥٬٧٠٦)٢٠٨٬٩٤٥(١٤٬١٢٦)٨٩٬٠٠٢(صافي (الخسائر) / األرباح للفترة
════════════════════════════

٠٫٠٢)٠٫١٠(٠٫٠١)٠٫٠٤(٤ربحیة السھم (األساسي والمخفف بالدرھم)
════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

ات م  ف اردة في ال احات ال ل اإل ه ٣٣إلى ٨ت أ م ه ءًا ال ی ماتج عل ققي ال ة. إن تق م ج ة ال حل ة ال ال ال
اجعة  ل م قل ح ات ال ا ماتال عل ة ال ف رج في ال ة لل م ج ة ال حل ة ال ال .٢ال

-٥-

فترة ثالثة أشھر منتھیة في
مدققة)غیر(یونیو٣٠

──────────────

أشھر منتھیة فيستةفترة 
(غیر مدققة)یونیو٣٠

───────────────
٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
ألف درھم

٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
ألف درھم

٣٥٬٧٠٦)٢٠٨٬٩٤٥(١٤٬١٢٦)٨٩٬٠٠٢(األرباح للفترة(خسائر)/ صافي 

بنود الدخل الشامل/(الخسائر الشاملة) األخرى

البنود التي قد أو یتم الحقاً إعادة تصنیفھا إلى
بیان الدخل

القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى:

صافي التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات 
واألدوات االسالمیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل 

٤١٬٦٦٥)١٧٨٬٠٣٥(٢٢٦٬٣٢٤٣١٬٨٣٩الشامل األخرى 
────────────────────────

٤١٬٦٦٥)١٧٨٬٠٣٥(٢٢٦٬٣٢٤٣١٬٨٣٩بنود (الخسائر الشاملة)/ الدخل الشامل األخرى للفترة
────────────────────────

إجمالي بنود (الخسائر الشاملة)/ الدخل الشامل األخرى 
٧٧٬٣٧١)٣٨٦٬٩٨٠(١٣٧٬٣٢٢٤٥٬٩٦٥للفترة

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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

ات م  ف اردة في ال احات ال ل اإل ه ٣٣إلى ٨ت أ م ه ءًا ال ی ماتج عل ققي ال ة. إن تق م ج ة ال حل ة ال ال ال
اجعة  ل م قل ح ات ال ا ماتال عل ة ال ف رج في ال ة لل م ج ة ال حل ة ال ال .٢ال

-٦-

أشھرالستةفترة 
(غیر مدققة)یونیو٣٠المنتھیة في 

───────────────────

إیضاح
٢٠٢٠
ألف درھم

٢٠١٩
ألف درھم

األنشطة التشغیلیة
٣٥٬٧٠٦)٢٠٨٬٩٤٥(صافي (الخسائر)/األرباح للفترة

التعدیالت للبنود التالیة:
١٥٬٦٢٠٢١٬٠٧١االستھالك

١٬٨٦٨١٬٠٥٠خسارة شطب موجودات ثابتة
-)٩٠(ثابتةالربح من بیع موجودات 

١٢٢٩٦٫٤٠٣٨٧٬٨٥٠صافي خسائر االنخفاض في القیمة
١١٬٤١٦١٣٬٣٤٩عالوة مدفوعة على استثماراتإطفاء

صافي خسائر/(أرباح) القیمة العادلة من استبعاد استثمارات
٦٬٣٨٩)٤٬١٢٩(أدوات إسالمیة

٢٣٩٣٦خسائر غیر محققة من استثمارات
٢-التأمینمبالغ محصلة من

────────────────
١١٢٬٣٨٢١٦٥٬٤٥٣التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل الحركات في رأس المال العامل

────────────────

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
٩١٦٬٩٦٢٢٩٥٬٣٧٨مدینةذمم تمویل إسالميقروض وسلفیات و

ستةتستحق بعد مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزياألرصدة لدى 
٤٣٠٬٠٥٧٩١٬٣٠١أشھر

)١٠٤٬٦٥٩()١١٣٬٨٨٤(ھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة
٧٠٬٨١٠٨٠٬٠١٣موجودات أخرى

)٥٣٥٬٨٧٥(١٬٠٣٣٬١٥٠أشھرستةمبالغ مستحقة للبنوك بعد 
)١٬١٣٤٬٠٤٠()١٬٠٢١٬٠١٣(١٠ودائع العمالء وودائع عمالء المعامالت االسالمیة

)٢٧٬٨٧٨()١٩٧٬٦٦٦(مطلوبات أخرى
────────────────

)١٬١٧٠٬٣٠٧(١٬٢٣٠٬٧٩٨األنشطة التشغیلیة(المستخدم في)/صافي النقد الناتج من 
────────────────

االستثماریةاألنشطة 
)١٤٬٦٨٣()١٢٬٤٧٠(شراء موجودات ثابتة وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ

)٧٨٣٬٤٢٥()٦٬٩٠٤(شراء استثمارات
١٢٢٬٤٨٦٩٠٧٬٩٤٤مبالغ محصلة من استرداد / بیع استثمارات

-٩٠مبالغ محصلة من بیع موجودات ثابتة
────────────────

١٠٣٬٢٠٢١٠٩٬٨٣٦الناتج من األنشطة االستثماریةصافي النقد 
────────────────

األنشطة التمویلیة
)٢٢٢(-تكالیف إصدار األسھم
٥٣٢٬٥١٣)١٬٤٨٧٬٣٦٣(قروض متوسطة األجل

────────────────
٥٣٢٬٢٩١)١٬٤٨٧٬٣٦٣(األنشطة التمویلیةالناتج من/في) المستخدم(صافي النقد 

────────────────
)٥٢٨٬١٨٠()١٥٣٬٣٦٣(صافي النقص في النقدیة وشبھ النقدیة

١٬١٠٠٬٠٩٨٧٤١٬٩١٣ینایر١النقدیة وشبھ النقدیة في 
────────────────

٩٤٦٬٧٣٥٢١٣٬٧٣٣یونیو٣٠النقدیة وشبھ النقدیة في 
════════════════

:أشھر أو أقللثالثةمع فترات استحقاق أصلیة النقدیة وشبھ النقدیة من المبالغ التالیة الواردة في بیان المركز الماليتتألف 

١٬٢٠٨٬٢٧٠٨٩٩٬٥١٦النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
١١١٬٨٤٦١٣٤٬٣٥٨مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

)٨٢٠٬١٤١()٣٧٣٬٣٨١(مبالغ مستحقة للبنوك 
────────────────
٩٤٦٬٧٣٥٢١٣٬٧٣٣

════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

ات م  ف اردة في ال احات ال ل اإل ه ٣٣إلى ٨ت أ م ه ءًا ال ی ماتج عل اجعة ال ل م قل ح ات ال ا ققي ال ة. إن تق م ج ة ال حل ة ال ال ماتال عل رج ال ة لل م ج ة ال حل ة ال ال ال
ة  ف .٢في ال

-٧-

رأس
المال

احتیاطي
خاص

احتیاطي
قانوني

احتیاطي
عام

احتیاطي
إعادة التقییم

التغیرات
المتراكمة

خسائر
المجموعمتراكمة

القیمة في 
العادلة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

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

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

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

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

١٬٧٧٣٬٣٣٤)٢٠٨٬٩٢٦()١١٩٬٠٦١(٢٨٬٩٢٤٩٫٣١١٥٣٦-٢٫٠٦٢٫٥٥٠(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠في 
════════════════════════════════════════════════

٢٬٥٢٩٬٤٦٠)٤٢٦٬٩٢٦()٤٢٬٨٥٥(٢٫٠٦٢٫٥٥٠٤٢٢٫١١٦٥٠٤٫٦٧١٩٫٣١١٥٩٣(مدققة)٢٠١٩ینایر ١في 
٣٥٬٧٠٦٣٥٬٧٠٦------أرباح الفترة

٤١٬٦٦٥-٤١٬٦٦٥-----بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
─────────────────────────────────────────────────────

٤١٬٦٦٥٣٥٬٧٠٦٧٧٬٣٧١-----إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٢٢٢()٢٢٢(------تكلفة إصدار أسھم

-١٩-)١٩(----استھالك أراضي ومبانيتحویل 
─────────────────────────────────────────────────────

٢٬٦٠٦٬٦٠٩)٣٩١٬٤٢٣()١٬١٩٠(٢٫٠٦٢٫٥٥٠٤٢٢٫١١٦٥٠٤٫٦٧١٩٫٣١١٥٧٤(غیر مدققة)٢٠١٩یونیو٣٠في 
════════════════════════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-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.

. قام البنك ٢٠١٥یولیو ١التنفیذ اعتباراً من ("قانون الشركات") المطبق على البنك حیز 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

المالیة السنویة المعلوماتالمالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد المعلوماتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 
. لم یقم البنك ٢٠٢٠ینایر ١، باستثناء اتباع المعاییر الجدیدة الساریة المفعول كما في ٢٠١٩دیسمبر ٣١للبنك للسنة المنتھیة في 

ى صادرة ولم یسر مفعولھا بعد.باالتباع المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخر

٢٠٢٠ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التي یسري مفعولھا للفترة المحاسبیة للمجموعة والتي تبدأ في 

للفترات ایسري مفعولھ
السنویة التي تبدأ في أو بعد

تعریف األمور :٨رقم والمعیار المحاسبي الدولي١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
الجوھریة

٢٠٢٠ینایر ١

التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة:
٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٩والمعیار المحاسبي الدولي رقم ٩رقم 

٢٠٢٠ینایر ١

البنك أن التقدیرات غیر المؤكدة الناشئة عن إعادة تشكیل أسعار الفائدة بین البنوك، ال یؤثر على عالقات التحوط الخاصة بھ استنتج
إلى الحد الذي یحتاج فیھ إلى إیقاف عالقات التحوط.

ة أو التفسیرات الصادرة عن لجنة لیس ھناك معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنشور
للبنكعلى السنة المالیة تطبیقھا للمرة األولىبعدتفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتي قد تم إصدارھا ولكن لم یتم

.وجزة للبنكالمرحلیة المالمالیة المعلوماتوكان یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على ٢٠٢٠ینایر ١التي بدأت في 
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المحاسبیة (تتمة)والتقدیرات واألحكام التغیرات في السیاسات -٢

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الرئیسیة٢-٢
المالیة المرحلیة الموجزة یتطلب من اإلدارة وضع التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة المعلوماتإن إعداد 

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

المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الجوھریة األخرى التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة المعلوماتاإلعداد، فإن 
٣١وللسنة المنتھیة في المدققةالمالیةالمعلوماتات غیر المؤكدة نفس األحكام والمصادر المطبقة في للبنك والمصادر الرئیسیة للتقدیر

.٢٠١٩دیسمبر 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣

المالیةالبیاناتأسس إعداد ١-٣

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

المعلوماتالمالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل البنك في المعلوماتإن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعداد 
.٢، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضاح ٢٠١٩دیسمبر ٣١المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

المالیة المرحلیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة التي تم إعدادھا وفقاً المعلوماتال تشتمل 
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 ٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة. باإلضافة إلى ذلك، إن نتائج فترة ٢٠١٩دیسمبر 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١تكون متوقعة للسنة المالیة الكاملة المنتھیة في 

المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الجوھریة التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للبنك المعلوماتوعند إعداد ھذه 
المبینة ٢٠١٩دیسمبر ٣١یرات نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة كما في وللسنة المنتھیة في والمصادر الرئیسیة للتقد

.٢-٢في إیضاح 

السیاسات المحاسبیة الھامة٢-٣

من قبل البنك في البیانات المالیة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة 
.١-٢، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضاح ٢٠١٩دیسمبر ٣١المدققة السنویة للسنة المنتھیة في 

مبدأ االستمراریة٣-٣

لدیھ الموارد لالستمرار في األعمال البنكباالستمرار على أساس مبدأ االستمراریة، وھي مقتنعة أن البنكدارة بإجراء تقییم لقدرة اإلقامت 
بالحصول على موافقة مساھمي البنك لتسویة ٢٠٢٠أبریل ١٣قام البنك في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي في .في المستقبل المنظور

الحصول بعد في ذلك التاریخ.ماالقانوني المحتفظ بھاالحتیاطي ابل االحتیاطي الخاص ومق٢٠١٩دیسمبر ٣١الخسائر المتراكمة كما في 
تم تسویتھا مقابل االحتیاطي الخاص ٢٠١٩دیسمبر ٣١، إن الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٠الموافقات التنظیمیة في یونیو على
تدفقاتھا النقدیة كما وعند بمتطلباتلإلیفاءترى اإلدارة أن لدیھا السیولة الكافیة والتمویل وباإلضافة إلى ذلك، القانوني.االحتیاطيو

حیث یتم رفع فائدة على أساس مبدأ االستمراریةبإدارة رأسمالھ لضمان قدرتھ على االستمرارالبنكقوم ، یوعالوة على ذلكاستحقاقھا.
، كما قام البنك بضمان الموافقة من المساھمین ٢٠٢٠أبریل ١٣ة العمومیة السنوي في نتیجة لذلك، في اجتماع الجمعیالمساھمین لدیھ. 

یسعى البنك ملیون درھم ألغراض تقویة رأس المال البنك.٢٥٠غیر القابل للتحویل حتى مبلغ اإلضافي إلصدار أدوات الشق األول 
إضافي خاضعاً للموافقات التنظیمیة الالزمة.أول موافقات تنظیمیة لمثل ھذا االصدار وعلیھ، یظل أي مقترح إلصدار شق حصول على لل

في البنكمن الممكن أن تسبب شكوك مھمة حول قدرة غیر مؤكدة تقدیرات جوھریة بأیةباإلضافة لذلك، إن اإلدارة لیس لدیھا علمًا 
على أساس مبدأ االستمراریة.المرحلیةوبناًء علیھ، یستمر إعداد البیانات المالیةتمراریة.االستمرار على أساس مبدأ االس
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ة األسه-٤ ر
ـه ح األسـاسـي لل ـاب ـ ال ة وت اح ةإلى األراح إلى حامل األسـه العاد ة القائ د األسـه العاد جح لع سـ ال ا ال

یلي:

ة  ةلف ة في ال ه ققة ال أشه غ ال
ن٣٠ ی

───────────────────────
٢٠٢٠٢٠١٩

درهدره

)/صافي  ائ ة(خ ٣٥٬٧٠٦٬٠٠٠)٢٠٨٬٩٤٥٬٠٠٠(أراح الف
════════════════════

ة: د األسه العاد جح لع س ال ال
ة  ها دره واح ق ال ل م ة  الغ ق د األسه ال جح لع س ال ال

ة ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩خالل الف
════════════════════

اح ه ال ح األساسي لل دره٠٬٠٢دره)٠٬١٠(ال
════════════════════

األساسي للسھم نظراً لعدم قیام البنك بإصدار أي أدوات قد یكون لھا تأثیر على ربحیة السھم عند مبالغ الربح المخّفض للسھم مماثلة للربح 
استخدامھا.

بالحصول على موافقة مساھمي البنك لتسویة الخسائر المتراكمة كما ٢٠٢٠أبریل ١٣قام البنك في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي في 
الموافقات الحصول علىبعد في ذلك التاریخ.ماالقانوني المحتفظ بھاالحتیاطيومقابل االحتیاطي الخاص ٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

مقابل االحتیاطي بالكامل تم تسویتھا درھم ٨٩٧٫٨٦٣بمبلغ ٢٠١٩دیسمبر ٣١، فإن الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٠التنظیمیة في یونیو 
٢٨٫٩٢٤وأدى ذلك إلى تصفیر االحتیاطي الخاص ومبلغ .درھم٤٧٥٫٧٤٧بمبلغ القانونياالحتیاطيودرھم٤٢٢٫١١٦بمبلغ الخاص

لبنك. درھم رصید متبقي في االحتیاطي القانوني ل

ة ال -٥ ة ال ف اإلمارات الع ة ل م نق وأرص

غیر مدققة
یونیو٣٠

مدققة
دیسمبر٣١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٧٨٬٩٣٣٨١٬٠٥٩نقد في الصندوق

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي:
٦٢٩٬٣٣٦٣٣٧٬٥٨٠حسابات مقاصة
٦٠٠٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠شھادات إیداع

٢٨٥٬٨٠١٥١٥٬٨٥٨متطلبات االحتیاطي
──────────────
١٬٥٩٤٬٠٧٠٢٬١٨٤٬٤٩٧
══════════════

ة  ة ال ف اإلمارات الع ف بها ل م ي ال ا ات االح ل ة ال إن م ف ي غ م والر األم ره اإلماراتي وال ال
ل  ب في  ل ي ال ا ـــ االح غ م . و ف ال ـــ افقة ال ها إال  ة وال  ســـ م ات ال ال ل ام في ع لالســـ

ة ة ال ف اإلمارات الع هات م ج .ال شه وفقًا ل
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ك أخ -٦ قة م ب الغ م م

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٣٥٥٬٨٧٦٢٤٥٬٣٦٢ودائع تحت الطلب
٤٩٣٬٩٧٥-ودائع ألجل

──────────────
٣٥٥٬٨٧٦٧٣٩٬٣٣٧
══════════════

لغ  ك األخ على م قة م ال ــــ الغ ال ل ال ــــ ــــ ٣١دره (١١٨٬٤٧٥٬٠٠٠ت ) ١٠٥٬٨٥٨٬٠٠٠–٢٠١٩د دره
لغ  فا  ة. و االح ة ال ة خارج دولة اإلمارات الع ك أج دع ل ب ـــــــــ ٣١دره (٢٤٤٬٠٣٠٬٠٠٠م -٢٠١٩د

قة.١٣٠٬١٤٦٬٠٠٠ عامالت ال هام لل  ( دره

ف  احل:ت ك األخ مع ال قة م ال الغ ال ة ال الي أرص إج

حلة  حلة ١ال حلة٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٠٧٬٣١٠--٣٠٧٬٣١٠أعلى درجة
٤٨٬٥٦٦--٤٨٬٥٦٦الدرجة القیاسیة

────────────────────────────
ا في  ن٣٠ك ققة)٢٠٢٠ی ٣٥٥٬٨٧٦--٣٥٥٬٨٧٦(غ م

════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٦٧٬٤٠٥--٣٦٧٬٤٠٥أعلى درجة
٣٧١٬٩٣٢--٣٧١٬٩٣٢الدرجة القیاسیة

────────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ٧٣٩٬٣٣٧--٧٣٩٬٣٣٧(م

════════════════════════════

حلة  قعة ل ان ال ــــــائ االئ ــــــ خ ــــــ ٣١دره (٦٦٬٠٠٠لغ ١ف ال  ) في ٨٦٬٠٠٠-٢٠١٩د دره
. ك األخ قة م ال الغ ال ال
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ات-٧ وض وسلف ةذم و ق ی ل إسالمي م ت

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

فیما یلي تصنیف محفظة القروض والسلفیات:

١٬٢٠٦٬٠٧٨١٬٣٦٠٬٨٧٩سحوبات على المكشوف
٩٬٧٠٣٬٧١١١٠٬٦٤٨٬٢٧٠*قروض ألجل (متوسطة وقصیرة األجل)

٦٦١٬٣٠٩٥٨٧٬٣٩٢قروض مقابل إیصاالت أمانة
٢٠٦٬١٥٢٢٧١٬٢٢٨كمبیاالت مخصومة
٤٨٬٤٩٠٤٨٬٦٦٣سلفیات نقدیة أخرى

٥٩٬٥٣٥١١٤٬١٧٥فواتیر مسحوبة بموجب اعتمادات مستندیة
────────────────

١١٬٨٨٥٬٢٧٥١٣٬٠٣٠٬٦٠٧ومستحقات التمویل اإلسالميالقیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات 
ومستحقات ناقصا: مخصص االنخفاض في القیمة على القروض والسلفیات

)١,٤٦٧,١١٧()١٬٥١٥٬٢٦٦(التمویل اإلسالمي
────────────────

١٠٬٣٧٠٬٠٠٩١١٬٥٦٣٬٤٩٠ومستحقات التمویل اإلسالميصافي القروض والسلفیات 
════════════════

ئة * وض ال ل ق ).٢٬٨٨٠٬١٢٣٬٠٠٠–٢٠١٩دره (٢٬٧١١٬١٩٣٬٠٠٠ت دره

لغ  ة  ی ل اإلســـــــــــالمي ال ـــــــــــ٣١دره (٦٤٤٬٩١١٬٠٠٠إن ذم ال ها م ٧٤٨٬٣٣١٬٠٠٠-٢٠١٩د ) ت ت دره
. ال عة  ام ال افقة مع أح ة م ة إسالم خالل ناف

ن٣٠في  فاض في ٢٠٢٠ی ـــــــ لالن اع أ م ل اق ة ق د في الق فاض ف ضـــــــ الن ي تع وض ال الي الق ، بلغ إج
ره  لغا ق د م ه على أساس ف ة ت تق ).١٬٤٨٣٬٨٢٠٬٠٠٠–٢٠١٩د ٣١دره (١٬٧٧١٬٥٧٥٬٠٠٠الق دره

ف  وض ت ة م الق الي األرص اتإج لف احل:وال مع ال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٢٬٣٤٩--١٢٬٣٤٩أعلى درجة
٩٬٧٤٤٬١٣٩-٨٬٥٨٨٬٩٣١١٬١٥٥٬٢٠٨الدرجة القیاسیة
٣٥٧٬٢١٢-٣٥٧٬٢١٢-قائمة المراقبة

١٬٧٧١٬٥٧٥١٬٧٧١٬٥٧٥--التعثر
────────────────────────────────

الي  رجة إج ة ال ع الق ٨٬٦٠١٬٢٨٠١٬٥١٢٬٤٢٠١٬٧٧١٬٥٧٥١١٬٨٨٥٬٢٧٥م
قعة ان ال ائ االئ )١٬٥١٥٬٢٦٦()١٬١٦٠٬٢٣٨()٢٥٣٬٠٧٤()١٠١٬٩٥٤(خ

────────────────────────────────
ا في  ن٣٠ك ققة)٢٠٢٠ی ٨٬٤٩٩٬٣٢٦١٬٢٥٩٬٣٤٦٦١١٬٣٣٧١٠٬٣٧٠٬٠٠٩(غ م

════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-١٣-

ات و -٧ وض وسلف ة)ذم ق ة (ت ی ل إسالمي م ت

ة في ات ال لف وض وال ة للق ال ة االج :ومستحقات التمویل اإلسالمياألرص

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٢٠١٩٩٬٥١٣٬٩٩٨٢٬٠٣٢٬٧٨٩١٬٤٨٣٬٨٢٠١٣٬٠٣٠٬٦٠٧دیسمبر ٣١كما في 
)٨٨٨٬٦٩٧(٤٥٬٣٧٠)٣٦٢٬٦٢٠()٥٧١٬٤٤٧(والتي تم سدادھا الموجودات المنشأة حدیثاً صافي 

)٢٥٦٬٦٣٥()٢٥٦٬٦٣٥(--المشطوبات
--٤٣٥٬٨٧٢)٤٣٥٬٨٧٢(١المحول من المرحلة 
-٥٩٤٬٨٣٣)٥٩٤٬٨٣٣(-٢المحول من المرحلة 
-)٩٥٬٨١٣(٣٩٤٬٦٠١١٬٢١٢المحول من المرحلة 

────────────────────────────────
٢٠٢٠٨٬٦٠١٬٢٨٠١٬٥١٢٬٤٢٠١٬٧٧١٬٥٧٥١١٬٨٨٥٬٢٧٥یونیو٣٠كما في 

════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درهألف درهألف درهألف درهالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٢٠١٨١٠٬٣١٤٬٤٦٩٢٬٣٠٤٬٦٩٧١٬٢٨٣٬٦٤٨١٣٬٩٠٢٬٨١٤دیسمبر ٣١كما في 
والتي تم  صافي الموجودات المنشأة حدیثاً 

)٧٠٢٬٧٩٨(١٤٦٬٣١٤)٤٥٨٬٦١٨()٣٩٠٬٤٩٤(سدادھا 

)١٦٩٬٤٠٩()١٦٩٬٤٠٩(--المشطوبات
--٤١٤٬٠٤٩)٤١٤٬٠٤٩(المحول من المرحلة ١

-٢٣٢٬٨١٦)٢٣٢٬٨١٦(-٢المحول من المرحلة 
-)٩٬٥٤٩(٣٤٬٠٧٢٥٬٤٧٧المحول من المرحلة 

────────────────────────────────
٢٠١٩٩٬٥١٣٬٩٩٨٢٬٠٣٢٬٧٨٩١٬٤٨٣٬٨٢٠١٣٬٠٣٠٬٦٠٧یونیو٣٠كما في 

════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٣٬٤٢٤--٢٣٬٤٢٤أعلى درجة
١١٬٠٠٦٬٣٠٦-٩٬٤٩٠٬٥٧٤١٬٥١٥٬٧٣٢الدرجة القیاسیة
٥١٧٬٠٥٧-٥١٧٬٠٥٧-قائمة المراقبة

١٬٤٨٣٬٨٢٠١٬٤٨٣٬٨٢٠--التعثر
────────────────────────────────

الي  رجة إج ة ال ع الق ٩٬٥١٣٬٩٩٨٢٬٠٣٢٬٧٨٩١٬٤٨٣٬٨٢٠١٣٬٠٣٠٬٦٠٧م
قعة ان ال ائ االئ )١٬٤٦٧٬١١٧()١٬١٤٥٬١٨٦()٢٣٨٬٣٨١()٨٣٬٥٥٠(خ

────────────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ٩٬٤٣٠٬٤٤٨١٬٧٩٤٬٤٠٨٣٣٨٬٦٣٤١١٬٥٦٣٬٤٩٠(م

════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-١٤-

ات و -٧ وض وسلف ة)ذم ق ة (ت ی ل إسالمي م ت

ة في وض ال ة للق فاض في الق اتم االن لف :وال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٩٨٣٬٥٥٠٢٣٨٬٣٨١١٬١٤٥٬١٨٦١٬٤٦٧٬١١٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي

التي:
--)٢٬٠٧٥(٢٬٠٧٥شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
--٤٦٬٣٧٦)٤٦٬٣٧٦(غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة

العمر المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 
-١٠٤٬٨٧٨)١٠٤٬٨٧٨(-لالنخفاض في القیمة االئتمانیةالمعرضة

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

٢٦٨٢٦٨--ومطلوبات طارئة
٦٢٬٧٠٥٧٥٬٢٧٠١٦٦٬٨٨٠٣٠٤٬٨٥٥المحّمل على بیان الدخل 

)٢٥٦٬٩٧٤()٢٥٦٬٩٧٤(--مشطوبات
────────────────────────────────

١٠١٬٩٥٤٢٥٣٬٠٧٤١٬١٦٠٬٢٣٨١٬٥١٥٬٢٦٦(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠كما في 
════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھم

٢٠١٩٦٠٬٠٣٦٣٤٨٬٦٣١٧٣٥٬٠٤٦١٬١٤٣٬٧١٣ینایر ١الرصید كما في 
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي 

التي:
--)٣٢٧(٣٢٧شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

مدى العمر المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على 
--٢٣٬٩١٧)٢٣٬٩١٧(غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
-١٠٨٬٥٤٣)١٠٨٬٥٤٣(-لالنخفاض في القیمة االئتمانیةالمعرضة

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

)١٦٬٩٨٤()١٦٬٩٨٤(--االلتزامات والمطلوبات الطارئة
٣٦٥٬٦٩٠٣٥٩٬٥٥٣)٣٥٬٧٣٦(٢٩٬٥٩٩المحّمل على بیان الدخل 

٧٢٬٨١٤-١٧٬٥٠٥٥٥٬٣٠٩)١-١٢(إیضاح تغیرات في التقدیر
)٩١٬٩٧٩()٤٧٬١٠٩() ٤٤٬٨٧٠(-مشطوبات

────────────────────────────────
٨٣٬٥٥٠٢٣٨٬٣٨١١٬١٤٥٬١٨٦١٬٤٦٧٬١١٧(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-١٥-

ة-٨ ارات وأدوات اسالم اس

غیر مدققة
٢٠٢٠یونیو٣٠

───────────────────────

مدققة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

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

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
الدین

القیمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة

------محلیة
---١٬٩٥١-١٬٩٥١خارجیة

القیمة العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخرى

٢٬٧٤٤٬١٨٥-٢٬٦٨١٬٤٤٨٢٬٧٤٤٬١٨٥-٢٬٦٨١٬٤٤٨محلیة
٧٣٩٬٥٠٠-٦٥٢٬٩٠٣٧٣٩٬٥٠٠-٦٥٢٬٩٠٣خارجیة

التكلفة المطفأة
١٨٬٣٨٣-١٨٬٣٨٣---محلیة

──────────────────────────────────────────────
٣٬٥٠٢٬٠٦٨-٣٬٣٣٦٬٣٠٢٣٬٥٠٢٬٠٦٨-٣٬٣٣٦٬٣٠٢مجموع سندات الدین

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

القیمة العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخرى

٤٦٧٤٦٧-٤٦٧٤٦٧-محلیة
٢٨٦٧٦٣٦٢٢٨٥٧٦٣٦١خارجیة

───────────────────────────────────────────────
٢٨٦٥٤٣٨٢٩٢٨٥٥٤٣٨٢٨مجموع حقوق الملكیة

═══════════════════════════════════════════════
٣٬٣٣٦٬٥٨٨٥٤٣٣٬٣٣٧٬١٣١٣٬٥٠٢٬٣٥٣٥٤٣٣٬٥٠٢٬٨٩٦مجموع االستثمارات

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

)١٠٠(-خسائر االئتمان المتوقعة

────────────────
٣٬٣٣٧٬١٣١٣٬٥٠٢٬٧٩٦صافي االستثمارات

════════════════

لغ  ة م ال ارات في األوراق ال ف بها ٤٥٥٬٩٥٥٬٠٠٠-٢٠١٩د ٣١دره (١٬٤٩٣٬٧٤٩٬٠٠٠ت االس ) م دره
. ض ق مة مع ال اء ال ات إعادة ال ج اتفاق



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-١٦-

ة)-٨ ة (ت ارات وأدوات إسالم اس
ف  ة م ت الي األرص ة إج ال ارات في األوراق ال فأة) االس لفة ال امل األخ وال خل ال د ال ة العادلة م خالل ب (الق

احل: مع ال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٬٤٤٧٬٢٥٠--١٬٤٤٧٬٢٥٠درجةأعلى 
٢٬٠٥٤٬٨١٨--٢٬٠٥٤٬٨١٨الدرجة القیاسیة

────────────────────────────
الي  رجة إج ة ال ع الق ٣٬٥٠٢٬٠٦٨--٣٬٥٠٢٬٠٦٨م

قعة ان ال ائ االئ )٢١٬٩٥٦(--)٢١٬٩٥٦(خ
────────────────────────────

ا في  ققة)٢٠١٩د٣١ك ٣٬٤٨٠٬١١٢--٣٬٤٨٠٬١١٢(م
════════════════════════════

ة فاض في الق ــــ االن ة في م ــــامل األخ ال خل ال د ال ة العادلة م خالل ب ارة (الق ة االســــ ال لألوراق ال
فأة): لفة ال وال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٬٤١٨٬٦٥٣--١٬٤١٨٬٦٥٣أعلى درجة
١٬٩١٥٬٦٩٨--١٬٩١٥٬٦٩٨الدرجة القیاسیة

────────────────────────────────
الي  رجة إج ة ال ع الق ٣٬٣٣٤٬٣٥١--٣٬٣٣٤٬٣٥١م

ان  ائ االئ قعةخ )١٩٬٧١٤(--)١٩٬٧١٤(ال
────────────────────────────────

ا في  ن٣٠ك ققة)٢٠٢٠ی ٣٬٣١٤٬٦٣٧--٣٬٣١٤٬٦٣٧(غ م
════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ا في  ص  ٢١٬٩٥٦--٢٠١٩٢١٬٩٥٦د ٣١ال
خل ان ال ل إلى ب )٢٬٢٤٢(--)٢٬٢٤٢(صافي ال

────────────────────────────────
ا في  ن٣٠ك ققة)٢٠٢٠ی ١٩٬٧١٤--١٩٬٧١٤(غ م

════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-١٧-

ة)-٨ ة (ت ارات وأدوات إسالم اس
ة فاض في الق ة في م االن لفة ال امل األخ وال خل ال د ال ة العادلة م خالل ب ارة (الق ة االس ال لألوراق ال

ة) فأة): (ت ال

ك-٩ قة لل الغ م م
مدققةغیر مدققة

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

٥٤٬٤٨٣٧٬٧٣٢ودائع تحت الطلب
٢٬٣٥٢٬٠٣٣١٬٨٦٩٬٩٨٥ودائع ألجل

──────────────
٢٬٤٠٦٬٥١٦١٬٨٧٧٬٧١٧
══════════════

لغ  ك م قة إلى ال الغ ال ل ال فال شيء–٢٠١٩د ٣١(ال شيءت قة.) م عامالت م هام ل ه 

ة  ق اء  ـــــــــــ ات إعادة ال وضــــــــــــًا م خالل اتفاق دائع ألجل ق ـــــــــــ ال ـــــــــــ ٣١دره (١٬١٥٢٬٥٣٨٬٠٠٠ت -٢٠١٩د
٣٤٨٬٨٨٨٬٠٠٠.( دره

الء-١٠ ةودائع الع عامالت االسالم الء ال وودائع ع
مدققةغیر مدققة

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمدرھمألف 

٨٬٦٥٩٬٣٥٢٩٬٥٣٦٬٥٧٢ودائع ألجل وتحت الطلب
٢٬٦٦٠٬٨١٣٢٬٨٣٤٬٥٥١حسابات جاریة

٣٤٤٬٣٩٠٣١٤٬٤٤٥حسابات تحت الطلب وحسابات توفیر 
──────────────

١١٬٦٦٤٬٥٥٥١٢٬٦٨٥٬٥٦٨
══════════════

الء  ـ ودائع الع الءت ة للع ـ ٣١دره (٢٬٢٣٧٬٧٨٤٬٠٠٠لغ ودائع إسـالم ) ت ٣٬٠٤١٬٦١٧٬٠٠٠-٢٠١٩د دره
اءها .إج ال عة  ام ال افقة مع أح ة م ة إسالم م خالل ناف

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ا في  ص  ٢٠٬٩٢٩--٢٠١٨٢٠٬٩٢٩د ٣١ال
١٬٠٢٧--١٬٠٢٧صافي المحمل إلى بیان الدخل

────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ٢١٬٩٥٦--٢١٬٩٥٦(م

════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-١٨-

ة األجل-١١ س وض م ق
الي: ان على ال ال ة  ة/ ال ة األجل خالل الف س وض م ة في الق ال

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

١٬٤٨٧٬٣٦٣٩٥٤٬٨٥٠ینایر١الرصید كما في 
٨٠٧٬٩٥١-السنة/المصدرة خالل الفترة

)٢٧٥٬٤٣٨()١٬٤٨٧٬٣٦٣(السنةالفترة/المسددة خالل
──────────────

١٬٤٨٧٬٣٦٣-الرصید في نھایة الفترة / السنة
══════════════

ة األجل م أجل  ســـ وضـــه ال ع ق اد ال ل ـــ ال ال، قام ال  ام االم ـــ اســـ ل فعال وت ـــ ة  م ه الع ان إدارة م
ن  ة في ی .٢٠٢٠القائ

ائ -١٢ فاض فيصافي خ ةاالن الق

ا یلي: ج  خل ال ان ال ة في ب ائ ال م ال
٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة 

(غیر مدققة)یونیو
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
على:االنخفاض في قیمة الموجودات المالیةصافي 

٣٠٤٬٨٥٥٨٩٬٤٩٢القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي
١٨٬٨٧١٣٬٢١٠المطلوبات الطارئة

١٢)١٩(مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
١٬٠٨٦)٢٬٢٤٢(االستثمارات واألدوات اإلسالمیة

٧٨)٧٠(القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالميتنازالت رئیسیة على 
)٦٬٧٢٨()٣١٬٩٩٢(المشطوبةاسترداد الدیون المعدومة

٧٬٠٠٠٧٠٠المالیةغیراالنخفاض في قیمة الموجوداتصافي 
──────────────

٢٩٦٬٤٠٣٨٧٬٨٥٠صافي خسائر االنخفاض في القیمة
══════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-١٩-

ة-١٢ فاض في الق ائ االن ة)صافي خ (ت

ة رق ١-١٢ ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ف ال ع على %٤٥، قام ال ب ٢٠١٨في ٩ع ت اض ال اف ـــــــارة  ال
نة ــــ ــ ة ال غ ال ف ة وفقًا ،م ائح ال ــــافةُ إلى لل اجعات اإلضــ قلةم ــــ ــ اؤهام .ت إج ق ، قام ٢٠١٩في في ذل ال

ادة  ة ال ب ـــــ ع إلى ن اض ال اف ـــــارة  اإلضـــــافة إلى ٦٥ال قة  ـــــا انات ال ع ال نة ل ـــــ ة ال غ ال ف ٪ على م
. ة لل ل ق ـــــــ ال ال ة تخ األع ـــــــ ی ل ق غ في ال ا ال ـــــــاح ع أث ه ـــــــاح ٢٠١٩ االف وض أنـــــــ(٧في اإل الق

اح  ات) واإل لف ارئة)أن(١٣وال ات ال ل امات وال .االل

ارئة-١٣ ات  ل امات وم ال

الء ال  ات ع ل ة م ل ة ل انات، وهي مع ة وض ادات م ج اع ان  االئ علقة  امات ال ارئة االل ات ال ل ل ال ت
امات ل االل . وت اف أخ اه أ حلي. ول ال ت الي ال ان ال ال ا في تارخ ب ة  ـــــــــــ ة غ م ان الت ائ ـــــــــــه ت

الي: ان على ال ال االئ علقة  امات م الي ال إج

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

مطلوبات طارئة
٢٧٤٬١٥٥٢٧٨٬٣٩٠خطابات اعتماد
٢٬٧٧١٬٣٦٠٣٬٢٣٤٬٢٩٧خطابات ضمان

──────────────
٣٬٠٤٥٬٥١٥٣٬٥١٢٬٦٨٧
══════════════

التزامات
٢٬٣٥٢٬١٧١٢٬٤٠٤٬٩٥٩التزامات قروض غیر مسحوبة

══════════════

ارة  اب ال خل في ح ة ل ال قابلة لإللغاء وال ت وض غ ال امات الق ع ال قعة.تع ج ة ال ان االئ

ف  احل:ت ارئة مع ال ات ال ل امات وال ة م االل الي األرص إج

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٧٬١٩٨--١٧٬١٩٨أعلى درجة
٢٬٧٥٤٬١٩٧-١٬٩٠٠٬٠٩٧٨٥٤٬١٠٠الدرجة القیاسیة

١٨٢٬٥٩٤-١٨٢٬٥٩٤-المراقبةقائمة 
٩١٬٥٢٦٩١٬٥٢٦--التعثر

────────────────────────────────
الي  رجة إج ة ال ع الق ١٬٩١٧٬٢٩٥١٬٠٣٦٬٦٩٤٩١٬٥٢٦٣٬٠٤٥٬٥١٥م

قعة ان ال ائ االئ )١٠٩٬٨٩٨()٣٧٬٤٣١()٥٦٬١٦٧()١٦٬٣٠٠(خ
────────────────────────────────

ا في  ن٣٠ك ققة)٢٠٢٠ی ١٬٩٠٠٬٩٩٥٩٨٠٬٥٢٧٥٤٬٠٩٥٢٬٩٣٥٬٦١٧(غ م
════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-٢٠-

ة)-١٣ ارئة (ت ات  ل امات وم ال
ف  ة)ت احل: (ت ارئة مع ال ات ال ل امات وال ة م االل الي األرص إج

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٬١٥٠-٨٬٢٦٤١١٧أعلى درجة
٣٬٢٦٣٬٨٩٦-٢٬٤٠٦٬٨١٤٩٤٥٬١٧٨الدرجة القیاسیة
٨٤٬١٩٨٤٬٠٩٠١٧٦٬٦١٥-قائمة المراقبة

٦٤٬٠٢٦٦٤٬٠٢٦--التعثر
────────────────────────

الي  رجة إج ة ال ع الق ٢٬٤١٥٬٠٧٨١٬٠٢٩٬٤٩٣٦٨٬١١٦٣٬٥١٢٬٦٨٧م
قعة ان ال ائ االئ )٩١٬٢٩٥()٣١٬٨٣٣()٤٥٬٤٦٢()١٤٬٠٠٠(خ

────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ٢٬٤٠١٬٠٧٨٩٨٤٬٠٣١٣٦٬٢٨٣٣٬٤٢١٬٣٩٢(م

════════════════════════════

ة في ارئة : ال ات ال ل ة م ال الي األرص إج

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

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

االفتتاحي والتي:
-١٨٠٬٣٨٥٥٬٤٧٣)١٨٥٬٨٥٨(١تم تحویلھا من المرحلة 
-١٨٬٣٤٥)١٨٬٣٤٥(٢تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

)٤٦٧٬١٧٢()٤٠٨()١٥٤٬٨٣٩()٣١١٬٩٢٥(خالل السنة)المنتھي(المنشأ / 
────────────────────────────────

ا في  ن٣٠ك ٢٠٢٠١٬٩١٧٬٢٩٥١٬٠٣٦٬٦٩٤٩١٬٥٢٦٣٬٠٤٥٬٥١٥ی
════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٢٠١٨٢٬٩٧٠٬٩٠٢٨٢٢٬٧١٦٤٥٬٣٨٢٣٬٨٣٩٬٠٠٠د ٣١ا في 
التغیرات نتیجة الموجودات المالیة المثبتة في الرصید 

االفتتاحي والتي:
--٣٦٢٬٧٧٨)٣٦٢٬٧٧٨(١تم تحویلھا من المرحلة 
-٢٧٬٢٧٩)٢٧٬٢٧٩(-٢تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

)٣٢٦٬٣١٣()٤٬٥٤٥()١٢٨٬٧٢٢()١٩٣٬٠٤٦(خالل السنة)المنتھي(المنشأ / 
───────────────────────────────

ا في  ن٣٠ك ٢٠١٩٢٬٤١٥٬٠٧٨١٬٠٢٩٬٤٩٣٦٨٬١١٦٣٬٥١٢٬٦٨٧ی
════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-٢١-

ة)-١٣ ارئة (ت ات  ل امات وم ال
ة فاض في الق ة في م االن ات ال ل امات وال ارئةلالل : ال

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

ا في  ص  ٢٠١٩١٤٬٠٠٠٤٥٬٤٦٢٣١٬٨٣٣٩١٬٢٩٥د ٣١ال
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي التي:

١٢لمدة تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
--)٥٢٦(٥٢٦شھراً 

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
--٥٬٤٣٢)٥٬٤٣٢(غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر 
-٢٬٩٦٢)٢٬٩٦٢(-المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة 

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى )إلى(/التحویل من 
)٢٦٨(٢٬٦٣٦)٢٬٩٠٤(-العمر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة على القروض

١٨٬٨٧١-٧٬٢٠٦١١٬٦٦٥المحمل على بیان الدخل
────────────────────────────────

ا في  ن٣٠ك ققة)٢٠٢٠ی ١٦٬٣٠٠٥٦٬١٦٧٣٧٬٤٣١١٠٩٬٨٩٨(غ م
════════════════════════════

حلة  المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف دره

ا في  ص  ای ١ال ٤٢٬٩٢١-٢٠١٩١٢٬٨٦٢٣٠٬٠٥٩ی
صـــ ة في ال ـــات م ـــ ـــ م ات  غ احي ال االف

ي: ال
ة  قعة ل ة ال ان ارة االئ لها إلى ال اً ١٢ت ت --)٦٣٧(٦٣٧شه

قعة على م  ة ال ان ــــــــــــارة االئ لها إلى ال ت ت
ة ان ة االئ فاض في الق ضة لالن ع --١٠٬٥٩٤)١٠٬٥٩٤(الع غ ال

قعة على م الع    ة ال ان ارة االئ ل م ال ال
وض ة على الق ان ة االئ فاض في الق ضة لالن ع ١٦٬٩٨٤١٦٬٩٨٤--ال

خل ان ال ل على ب ١٤٬٨٤٩١٢٬٥٣٨)٦٬٢٨٦(٣٬٩٧٥ال

اح  ی (إ ق ات في ال غ ١٨٬٨٥٢-٧٬١٢٠١١٬٧٣٢)١-١٢ال

────────────────────────────────
ا في  ققة)٢٠١٩د ٣١ك ١٤٬٠٠٠٤٥٬٤٦٢٣١٬٨٣٣٩١٬٢٩٥(م

════════════════════════════



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-٢٢-

عات األراح-١٤ ز ت

ة  م ة الع ع اع ال عق في االفي اج اضـــــــي ال ل ١٣ف ة أو غ ٢٠٢٠أب زعات نق ح أو ُتع الحقًا أ ت ة ، ل تُق نق
ة في  ه ة ال ال شيء).-٢٠١٨(٢٠١٩د ٣١لل

اعات-١٥ مات الق معل
اع ة ال في ق ة، ت ت أن ل غ ارات ال اذ الق ئ ع ات ول ال قار إلى ال اض تق ال :ألغ

ة  ف مات ال ارةال الت -ال ه وض وال ي إدارة الق ل رئ لى  ات ی ا دائع وال ة األخ وال ان االئ
ارة ات ال س ات وال الء م ال ارة للع ة . ال ال اق ال اع األس ا الق ل ه ا 

ي ح  مات في ق بل رئ ارة اس األال مات ال ة وال ال ق ال
ل لل ات ال ل ًا إدارة ع ة، وأ مات ال وخ

مات  ادال ة لألف ف الت -ال ه ، وت هل وض لل اد، وتق ق الء األف ي إدارة ودائع الع ل رئ لى  ی
ال، إضافة  ل االم الت ت ه ان، وت اقات االئ الت  ه ف، وت ال على ال

ة. ة اإلسالم ف مات ال إلى ال

الت  ع اعات وفقًا لل عامالت ما ب الق اعات ت ال ائ في ق رج الف ّل / ُت . وُت ار  ق على أســاس ت ــ ة في ال ال ال
ال. ة لألم لفة الهام ة تُقارب ال ال ة إج ال على أساس ن األع

ة  اعات لف مات الق ا یلي معل ةف ة في ال ه ن٣٠أشه ال :٢٠٢٠ی

الخدمات المصرفیة 
التجاریةللشركات 

ألف درھم

الخدمات المصرفیة
لألفراد
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي المنتجات 
١١٧٬٠٧١٤٦٬٢٩٨١٦٣٬٣٦٩اإلسالمیة والتوزیعات على المودعین

٥٢٬٤٥٧٣٬١٥٣٥٥٬٦١٠دخل تشغیلي آخر

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

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

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

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

════════════════════════

٢٠٢٠یونیو٣٠في 

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

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



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

-٢٣-

ة)-١٥ اعات (ت مات الق معل

ة  اعات لف مات الق ا یلي معل ةف ة في ال ه ن٣٠أشه ال :٢٠١٩ی

الخدمات المصرفیة 
للشركات
ألف درھم

الخدمات المصرفیة
لألفراد
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي المنتجات 
١٦٤٬٥٩٥٤٠٬٧٤٣٢٠٥٬٣٣٨اإلسالمیة والتوزیعات على المودعین

٦٩٬٤٢٥٦٬٩٧٨٧٦٬٤٠٣دخل تشغیلي آخر

)١٥٨٬١٨٥()٥٣٬٦٠٨()١٠٤٬٥٧٧(مصاریف تشغیلیة

)٨٧٬٨٥٠()١٥٬٤٢٤()٧٢٬٤٢٦(صافي خسائر االنخفاض في القیمة
───────────────────

٣٥٬٧٠٦)٢١٬٣١١(٥٧٬٠١٧ربح / (خسارة) الفترة
════════════════════════

النفقات الرأسمالیة
١٢٬٤١٢٢٬٢٧١١٤٬٦٨٣موجودات ثابتة-

════════════════════════

٢٠١٩یونیو٣٠في 

١٦٬٤٨٩٬٣٥٦٣٬١٠٠٬٧٢٦١٩٬٥٩٠٬٠٨٢موجودات القطاع
════════════════════════

١٤٬١٥٧٬٤٤٥٢٬٨٢٦٬٠٢٨١٦٬٩٨٣٬٤٧٣مطلوبات القطاع
════════════════════════

ة  اف غ ل ال ال ه، ل ی تق ال م ال اء عل . و ق األوســـــــــــ ـــــــــــ ، وهي ال ة فق ة واح اف قة جغ ل ال في م خل ع لل
لي غ دات.ال ج وصافي األراح وصافي ال

اف ذات العالقة-١٦ معامالت األ

 ، ة في أسه ال ه ة ج ن ح ل اه  ل في م اف ذات عالقة ت اد معامالت مع أ ل االع اق الع م ال في س ی
ها  ن عل ارســ ة أو  اشــ ة أو غ ال اشــ ته ال ــ ات خاضــعة ل ، وشــ في إدارة ال ار م ، و ل إدارة ال ــاء م وأع

ًا. ذًا  نف
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-٢٤-

ة)-١٦ اف ذات العالقة (ت معامالت األ

الي: ة الهامة هي على ال ال ة القائ إن األرص

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

معاد إدراجھا
مساھمون:

٤٠١٧١٢مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

٢٬٣٠٥٢٬٥٦٦البنوكمبالغ مستحقة إلى 
══════════════

١٦٥٬٢٦٣-قروض متوسطة األجل
══════════════

٥٬٢٨٥٥٬٢٨٥التزامات ومطلوبات محتملة
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة:

١١٠٬١٢٢١١٠٬٥٨٨قروض وسلفیات
══════════════

١٢٬٩٤٤٣٬٢٩٤ودائع العمالء
══════════════

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

أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمون في المنشآت األخرى ذات العالقة:

٢٨٤٬٨٨٩٤٨٠٬٠٢٨قروض وسلفیات
══════════════

٦٢٬٤٦٦٦٧٬١٩٨استثمارات
══════════════

١٧٣٢مبالغ مستحقة من البنوك
══════════════

٢٦٥٦٦٥مبالغ مستحقة إلى البنوك
══════════════

١٩٣٬٣٤٤١٦٩٬٩٦٣ودائع العمالء
══════════════

١١٢٬١٩٧١٤٠٬١٠٥التزامات ومطلوبات محتملة
══════════════
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-٢٥-

ة)-١٦ اف ذات العالقة (ت معامالت األ

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم
مدققةغیر مدققة

كبار موظفي اإلدارة في البنك:

٣٬٠٣٧٣٬٦٨٦قروض وسلفیات
══════════════

١٬٤٣٢٢٬٣٠٢ودائع العمالء
══════════════

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم وكبار موظفي اإلدارة:

٥٬٨٩١٥٬٢٢٠مستحقةدخل فوائد 
══════════════

٣٬٠٠٥٣٬٩٤٦مصاریف فوائد مستحقة
══════════════

ا یلي  خلف خل ال ان ال رجة ضــ ب ة وال اف ذات العالقة خالل الف األ علقة  ارات ال ع االســ ات و ــ ــار وال وال
حلي: ال

أشھر المنتھیةالستةفترة 
غیر المدققةیونیو٣٠في 
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات العالقة

١١٬٩١٧٢٣٬٨٧٧دخل الفوائد
══════════════

٣٬٤٠٤٤٬٥١٤مصاریف الفوائد
══════════════

٢٥٠-خسارة من بیع استثمارات
══════════════

٧٬٠٧٩-استثماراتشراء 
══════════════

١٤٬٥٠٩-بیع استثمارات
══════════════
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-٢٦-

ة)-١٦ اف ذات العالقة (ت معامالت األ
أشھر المنتھیةالستةفترة 

غیر المدققةیونیو٣٠في 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درھمألف درھم

١٣١٠عدد كبار موظفي اإلدارة
══════════════

ألف درھمألف درھم

٨٬٧٧٧٦٬٩٧٩رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل
٢٬٠٥٣٦٥٤مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

──────────────
١٠٬٨٣٠٧٬٦٣٣مجموع تعویضات كبار موظفي اإلدارة

══════════════
٥٦٤٢دخل الفوائد

══════════════
١١٣مصاریف الفوائد

══════════════
ل (المحمل) إلى / –الخسائر االئتمانیة المتوقعة  خلمال ان ال ٣٫٥٥٩)٦٫٧٧٢(ب

══════════════

اف ذات العالقة عامالت مع األ ام ال و وأح ش

ار  اد وأج على أســــاس ت ل االع اق الع رة أعاله في ســــ عامالت ال ة وال ة القائ ــــأت األرصــــ ة ،ن ا أن الفائ
انات.  ة بال ض ة ال قة في نها ة ال ة. إن األرص اد ارة االع ل األسعار ال اف ذات العالقة ت ّلة على وم األ ال

ـــــا ار م اســـــ ة قام ال  ت ـــــار ال ارات العقارات وال ف ذ عالقة. وق بلغ إ ة ل ل ة م ی اقع ع ة في م حة م
ة  ةبها لف ـــــــــــ ة في ال ه ن٣٠أشـــــــــــه ال ة٢٠٢٠ی ن٣٠(دره٩١٦٬٠٠٠ق ). و دره٢٬٣٣٢٬٠٠٠–٢٠١٩ی

الت  اًء على مع ة ب ل س ارات العقارات في  فاوض على إ ق ال .ال

ح فقام ال  ف اً ت ة الفعات للن لغ القائ ٢٤١٬٣١٦٬٠٠٠لغ أخ الي ال الغ ٣٩٨٬٠٤٨٬٠٠٠دره على إج دره م
ة ال (ان  ة ال ف االمارات الع ــــ ــــاد ل ف االق نامج ال ة وفقًا ل اف ذات عالقة خالل الف قة م أ ــــ ال

اح  ).١٩إ

الي رص ة في إج اتال لف وض وال ع الق ف ذ العالقة:ج لل

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٥٩٤٬٣٠٢-٢٠١٩٣٤٤٬٩٣٤٢٤٩٬٣٦٨د ٣١ا في 
)١٩٦٬٢٥٤(-)١١٥٬٨٧٥()٨٠٬٣٧٩(والتي تم سدادھاالموجودات المنشأة حدیثاً صافي 

المشطوبات
--٧٥٠)٧٥٠(١تم تحویلھا من المرحلة 
----٢تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

────────────────────────────────
ا في  ن٣٠ك ٣٩٨٬٠٤٨-٢٠٢٠٢٦٣٬٨٠٥١٣٤٬٢٤٣ی

════════════════════════════
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-٢٧-

ة)-١٦ اف ذات العالقة (ت معامالت األ

الي رص ة في إج اتال لف وض وال ع الق ة)ج ف ذ العالقة: (ت لل

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمالقیمة المدرجة اإلجمالیة

٥٦٥٬٣٢٢-٢٠١٨٣٠٣٬٠٢٠٢٦٢٬٣٠٢د ٣١ا في 
٢٨٬٩٨٠-٦٬٤٦٥٢٢٬٥١٥والتي تم سدادھاالموجودات المنشأة حدیثاً صافي 

----المشطوبات
----١تم تحویلھا من المرحلة 
--)٣٥٬٤٤٩(٢٣٥٬٤٤٩تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

────────────────────────────────
ا في  ٥٩٤٬٣٠٢-٢٠١٩٣٤٤٬٩٣٤٢٤٩٬٣٦٨د٣١ك

════════════════════════════

ة في  ة ال فاض في ق اتم االن لف وض وال ع الق ف ذ العالقة:ج لل

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھم

٩٬٣٦٠-٢٠١٩٥٬١٩٨٤٬١٨٨د٣١ا في 
احي  ص االف ة في ال ات ال ات  ال غ ال

ن: ي ت ال
--١٧٦)١٧٦(شھراً ١٢محولة إلى خسائر االئتمان المتوقعة 

٢١٨٦٬٤٩٢٦٬٧٢٢لبیان الدخلةمحمل
────────────────────────────────

ا في  ن٣٠ك ١٦٬١٥٩-٢٠٢٠٥٬٣٠٤١٠٬٨٥٥ی
════════════════════════════════

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٦٬١٧٣-٢٠١٨١٬٦٠٩٤٬٥٦٤د ٣١ا في 
٣٬٢١٤-)٣٧٥(٣٬٥٨٩المحمل لبیان الدخل

────────────────────────────────
٩٬٣٨٧-٢٠١٩٥٬١٩٨٤٬١٨٩د٣١ا في 

════════════════════════════

ة-١٧ ال الق العادلة لألدوات ال

: ق ة ع  أسال ال ال ة العادلة لألدوات ال ان الق ی و الي ل ل ال ل م ال ال

قة.ال األول: ا ات ال ل دات أو ال ج ة لل اق ال لة) في األس ع اولة (غ ال األسعار ال
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-٢٨-

ة)-١٧ ة (ت ال الق العادلة لألدوات ال

اني:  ة ال ال ی لة ج ة العادلة ال ه على الق ي لها تأث ج ات ال ع ع ال ها ج ن ف ة، أسال أخ ت الح ال
. اش اش أو غ م ل م اء  س

: ال ة ال ال ی انات ج ــــــ على ب لة وال ت ــــــ ة العادلة ال ه على الق ات لها تأث ج ها مع م ف ــــــ أســــــال ت
ق. ة في ال الح ال

ة العادلة الق رجة  ة ال ال األدوات ال

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

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠٢٠یونیو٣٠

٥٤٣٣٬٣٣٧٬١٣١-٣٬٣٣٦٬٥٨٨استثمارات
١٢٬١٢٣-١٢٬١٢٣-موجودات مشتقة

────────────────────────────
٣٬٣٣٦٬٥٨٨١٢٬١٢٣٥٤٣٣٬٣٤٩٬٢٥٤
════════════════════════════

٢٦٨٬٩٦٦-٢٦٨٬٩٦٦-مطلوبات مشتقة
════════════════════════════

٢٠١٩دیسمبر ٣١

٥٤٣٣٬٤٨٤٬٥١٣-٣٬٤٨٣٬٩٧٠استثمارات
٢٥٬١٦٣-٢٥٬١٦٣-موجودات مشتقة

────────────────────────────
٣٬٤٨٣٬٩٧٠٢٥٬١٦٣٥٤٣٣٬٥٠٩٬٦٧٦
════════════════════════════

١٣٥٬٥٠٣-١٣٥٬٥٠٣-مطلوبات مشتقة
════════════════════════════

ة العادلة الق رجة  ة غ ال ال األدوات ال

ة  ال ل الق العادلة لألدوات ال ـــــــــــ ة ت ة ال ف اإلمارات الع ـــــــــــ ة ل م ق واألرصـــــــــــ ة العادلة على ال الق رجة  غ ال
دات األخ  ج فأة وال لفة ال ال ف بها  ارات ال ات، واالســـ ـــلف وض وال ، والق ك أخ قة م ب ـــ الغ ال ، وال ال

ك، قة لل ــ الغ ال قة)، وال ــ دات ال ج اء ال اســ قة)( ــ ات ال ل اء ال اســ ات األخ ( ل الء، وال . إن وودائع الع
قة ات ال ل دات وال ج ق.ال ة في ال الح ال ة  ی ات ال ع اني على أساس ال فها ض ال ال ة ی ت إن الق

ه لف ج ة العادلة ال ت الق ي ل ی إدراجها  ة ال ال ة. العادلة لألدوات ال ف ه ال ًا ع ق

ــا في  فــأة  لفــة ال ــال رجــة  ــ ی ال ــة العــادلــة ألدوات الــ ن٣٠بلغــ الق ـــــــــــ ٣١(ال شـــــــــــيء ٢٠٢٠ی -٢٠١٩د
١٨٬٢٤٧٬٠٠٠.( ة العادلة دره ی الق ــــــ األول ح ی ت ة ال رجة ضــــــ ف ی ال ة العادلة ألدوات ال ی الق رج ت ی

اًء على اثلة ب ات ال ل دات أو ال ج ة لل ـــــ اق ال لة) في األســـــ ع رجة (غ ال ارة ع األســـــعار ال ي هي ع خالت ال ال
اس. ها في تارخ الق ل إل ص أة ال ي  لل وال
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-٢٩-

قات-١٨ ال

ا في  ن٣٠ك ات ال٢٠٢٠ی أدوات ت ة  ال ة ال ــــعار الفائ ــــــات أســ قا ف ال  ة، ، اح ــــعار الفائ ا أســ ة العادلة ل ق
: د ال علقة ب الغ ال ًا إلى ج مع ال ج

المبالغ االسمیة خالل فترة االستحقاق
القیمة 
العادلة

القیمة
أكثر من٥-١٢١-٣٣خالل المبلغ العادلة

سنوات٥سنواتشھراً أشھراإلسميالسلبیةاالیجابیة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠٢٠یونیو٣٠
تحوط االستثمارات

-)٣٦٬٧٢٥١٬١١٨٬١٦٣٩٩٧٬٣٧٥-٢٬١٥٢٬٢٦٢)٢٦٣٬٢٨٧
════════════════════════════════════════════════

٢٠١٩یونیو٣٠
٣٦٬٧٢٥٨٢٦٬٠٥٠١٬٢٩٦٬٤٠٢-٢٬١٥٩٬١٧٧)١٢٠٬٧٣٦(-تحوط االستثمارات

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

ي  لغ اســـ الي  ان ال ال ارات" في ب ة في ب "االســـ د ال ة لل ف ة ال ل الق ـــ اليت دره ٢٬٢٨٣٬٢٦٦٬٠٠٠إج
ألف ). دره٢٬٢٩١٬٢٨٢٬٠٠٠-٢٠١٨( خل ت د ال ة عادلة م خالل ب ق ف بها  ی ال ة م أدوات ال د ال ه ال ه

امل األخ  عل .ال ا ی ة ف ال ) ال ائ ا یليقام ال ب األراح/ (ال ة  ة ال ال :فعال

٢٠١٩یونیو٢٠٢٠٣٠یونیو٣٠
الفعالیة المثبتةالتغیر في الفعالیة المثبتةالتغیر في 
في األرباح والخسائرالقیمةفي األرباح والخسائرالقیمة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

)٨٬٤٥٥()١٣٢٬٤٨١()٧٬١٦٣()١٤٢٬٥٥١(في أدوات التحوط
١٣٥٬٣٨٨١٢٤٬٠٢٦في بنود التحوط



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
اإلیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
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-٣٠-

ا-١٩ إدارة ال

اد  ضع االق اليال ال
ة ألزمة  ـــــاد ات االق اع ن ال قع أن ت الي.١٩-فم ال ق ال ع في ال ل ســـــ ـــــ ر  ا ة وت ن ل ســـــاه ال

ها. ف م تأث ف ــــــاد لل الي واالق ف ال اب ال اء العال في ت ع أن مات في ج ولة وال ف ال ل ــــــ ا أعل ال
ة ال ف CBUAEة ("اإلمارات الع ه اد ال ع االق نامج ال لة.و") ع (أ) ب ال وال ف رأس ال م ت ة (ب) ح الق

ى اآلن  ة ح ة ال ولة اإلمارات الع ف ال ل ها ال ي اع اءات ال ع اإلج ة ل ال .٢٥٦اإلج ار دره ا شارك مل
ولة اإل ف ال ل نامج ال ة.ال في ب ة ال مارات الع

ـــــــادرة في  ة ال ول ة ال اســـــــ عای ال ل ال هات م ج ًا مع ت اشـــــــ ولة ٢٠٢٠مارس ٢٧ت ف ال ل ـــــــ ل م ال م  ، ق
اً في  ـــ هًا م ج ة ت ال مات ال ة ت ال ي وه ي العال ق أب ـــ ة  ال مات ال ة دبي لل ة وســـل ة ال ٢٢اإلمارات الع

قعة:٢٠٢٠ل أب ان ال ائ االئ اس خ اء ق ة أث ال ارات ال ی على االع

ا )أ ة في م ه ادات ال ًا لل ف هاك العه في ح ذاته م ازل ع ان عات، أو ال ف ق لل اد ال ــــ ع تعل ال ال 
ة،  ال ة ال ان في ال االئ

ة واء )ب غ ال ع ١٩-فال ف ف ، و ـــــــ قع ال ًا، ال ی ر ها ت ي ســـــــ ال ف ار ال ـــــــ خالت ال م
ة. ل اذج ال ة لل ة أ إعادة معای ة ال ولة اإلمارات الع ال ل

لة األجل)ج ان  ا االئ أث م ل أن ت ی م غ ال م ال ل یه ال ب ال فل ل   ١٩ـــــــــ
. ل دائ ـــــ ون  أث ی ق ی ة م أول ال ه ادات ال اك حالة م ال ان ه ی ما إذا  امل ل ه الع ی ال في ه

ان ا االئ في م

ف قعة١٩-أث  ان ال ائ االئ على خ
ة رق  ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ار ال ل إ ة٩ی ان ــــائ االئ ی ال ة تق ال ة ال ــــاد وف االق اًء على ال قعة ب ال

قعة. عة م وال م ال م ـــــــــــ قعة،  ة ال ــــــــــاد ــ وف االق ل ال قعة في  ة ال ان ــــــــــائ االئ ــ م أجل تق ال
قع ة ال ان ــائ االئ ات ال ی ان أن تق ــ ة، ل اســ ات م ج فاوتة، و رجات م ة ب ــاد هات االق ار ــ عة م ال ل م ة ت

لة. ة ال ــاد ائج االق ة رق ال ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ار ال ان مالءمة إ ــ ة ل ة ق ع ال  ات ٩ی ی وتق
ع األوقات. ة في ج ات قعة ال ة ال ان ائ االئ ال

ف ـــــار  ل الن أث ال اجعة ال خال١٩-قام ال  قعة على ال ة ال ان ـــــائ االئ اس ال ق اصـــــة  اضـــــات ال ت واالف
ة رق  ال قار ال اد ال ولي إلع ار ال ع ة.٩لل ف مات ال عل ء ال ففي ضــــــ ال وضــــــع  ل عام، ال ی ــــ ر ١٩-ــ اً و غ م

ائ ا ات ال ی ق في تق ث ل م ه  ع ع تأث عل م ال ا  حلة، م ه ال قعة.عة في ه ة ال ان غ م الئ على ال
، ودراكاً  ن ذل قع أن  اءأن م ال ق تأث زادة لل ل، فق قام ال ب لي دون أ شــــــ معق ــــاد ال ــ ة االق تأث على ب

ار  ائ وزالة أ س ار ال ة ال ال اعاح قعة على ال ت ة ال ان ائ االئ اس ال الي:في ق ال

االحتماالت المحددةاالحتماالت المحددة
١٩-كوفیدبعد١٩-قبل كوفیدما السیناریو

%٤٠%٧٢االساسي
%٢٠%١٤التصاعدي
%٤٠%١٤التنازلي

قعة  ة ال ان ـــائ االئ ف اإلدارة إلى زادة ال ـــ لي وعادة ت ـــاد ال ار االق ـــ دة ل االت ال ات في االح غ ه ال أدت ه
ة  ة ٤٨ق ن دره لف ةمل ـ ة في ال ه ن٣٠أشـه ال ـ ال في إعادة تق .٢٠٢٠ی ة وسـ ی فات تق ـ إن إعادة ال

فة  ها  .دورةتأث
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-٣١-

ا-١٩ ة)إدارة ال (ت

اق  ة ال في س ة ال ف االمارات الع اح ل ات اإلف ل ی م covid-19وفقًا ل ف الئه ال ق ع ، قام ال ب
عـــة  ع (م فعـــات إلى م ـــل الـــ عـــة ١تـــأج ارة إن). ٢وم ـــ ات هـــامـــة في ال ا تغ اجه قع أن ی ی ال ی الء الـــ الع

ة،  ان ة ع أزمة االئ ات لة ال ــــــ ــ ــــــاكل ال ــ عة covid-19الف م فه في ال ــــــ ــ قع أن ١ت ت ی م ال الء ال . والع
ــ  ـــــــــــ ه  ا تــأث ج اجه ر  فcovid-19ی ه ا تــ اجه قع أن ی ــل وم ال ــ ال ــة ت على ال ــان ارته االئ ي جــ

حلة  فه في ال .٢ت

فعات ل ال ی م تأج ف الء ال ل الع ل ت

فعات: ل ال ی م تأج ف الء ال لة للع قعة ذات ال ان ال ائ االئ ة وخ ة القائ ول أدناه على األرص  ال

٢٠٢٠یونیو ٣٠

الخدمات المصرفیة 
للشركات
ألف درھم

الخدمات المصرفیة
لألفراد
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

١المجموعة 
١٬٣٣٨٬٨٧١٧٣١٬٣٧٨٢٬٠٧٠٬٢٤٩القروض والسلفیات

)٧٦٬٩٨٢()١٤٬٥٨٦()٦٢٬٣٩٦(االئتمان المتوقعةخسائر ناقصاً:
─────────────────────
١٬٢٧٦٬٤٧٥٧١٦٬٧٩٢١٬٩٩٣٬٢٦٧
═══════════════════

٢المجموعة 
٢٣٦٬١٨٨١٤٬٧٨٤٢٥٠٬٩٧٢القروض والسلفیات

)٢٧٬٨٠٣()١٬٢٣٦()٢٦٬٥٦٧(االئتمان المتوقعةخسائر ناقصاً:
─────────────────────
٢٠٩٬٦٢١١٣٬٥٤٨٢٢٣٬١٦٨
═══════════════════

اجمالي
١٬٥٧٥٬٠٥٩٧٤٦٬١٦٢٢٬٣٢١٬٢٢١القروض والسلفیات

)١٠٤٬٧٨٥()١٥٬٨٢٢()٨٨٬٩٦٣(االئتمان المتوقعةخسائر ناقصاً:
─────────────────────
١٬٤٨٦٬٠٩٦٧٣٠٬٣٤٠٢٬٢١٦٬٤٣٦
═══════════════════

٤٦١٬٤٦٣١٬٥٠٩عدد العمالء/ الحسابات
═══════════════════

ــا في  ن ٣٠ك ــل ، ٢٠٢٠ی ــة ال لغ ق لفــةت ــار بال ت ففي إ هــ ـــــــــــ ـــــــــــــاد ال ع االق نــامج الــ ــ ب ه ال ف الــ ی
اد .دره١٩٣,٨١٠,٠٠٠ ات واألف ـــــ ة لل ف ـــــ مات ال الء ال جلة على ع ـــــا ال الي األق لغ اج دره ٤٤٩,١١٠,٠٠٠ی

ه لل افقة عل ـــــــاو لل ال ت ال ار وه ما  ة ال وفقًا إل ة ال ف االمارات الع ـــــــ ل م لفة لل م ق ل بال ت
ف ه اد ال ع االق نامج ال .ب
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ا-١٩ ة)إدارة ال (ت

ة في فعات:ال ل ال ی م تأج ف اد ال ات واألف ة لل ف مات ال الء ال ة لع ال ة االج األرص

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمروض والسلفیاتالق

٢٠١٩١٬٦٥٢٬٢٢٦٦٢٢٬١٥٣٣٬٢٥٠٢٬٢٧٧٬٦٢٩د ٣١ا في 
٤٣٬٥٩٢-)٩٬٢٤٤(٥٢٬٨٣٦والتي تم سدادھاالموجودات المنشأة حدیثاً صافي 

----المشطوبات
--)٨٥٬٩٤٧(١٨٥٬٩٤٧المرحلة تم تحویلھا من 

-)٣٬٢٥٠(٥٨٬٥٩٤)٥٥٬٣٤٤(٢تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

────────────────────────────────
ا في  ن ٣٠ك ٢٬٣٢١٬٢٢١-٢٠٢٠١٬٧٣٥٬٦٦٥٥٨٥٬٥٥٦ی

════════════════════════════
.

ة في فعات:مال ل ال ی م تأج ف اد ال ات واألف ة لل ف مات ال الء ال ع

حلة  حلة ١ال حلة ٢ال ع٣ال ال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمروض والسلفیاتالق

٩٢٬٦٨١-٢٠١٩٢١٬٢٤٦٧١٬٤٣٥د ٣١ا في 
١٢٬١٠٤-٢٬١٦٦٩٬٩٣٨والتي تم سدادھاالموجودات المنشأة حدیثاً صافي 

----المشطوبات
--٣٨٤)٣٨٤(١تم تحویلھا من المرحلة 
--)٣٬٨٢٤(٢٣٬٨٢٤تم تحویلھا من المرحلة 
----٣تم تحویلھا من المرحلة 

────────────────────────────────
ا في  ن ٣٠ك ١٠٤٬٧٨٥-٢٠٢٠٢٦٬٨٥٢٧٧٬٩٣٣ی

════════════════════════════

ة -٢٠ الن ة رأس ال فا

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

%١٣٫٦%١٣٫٢نسبة الشق األولحقوق المساھمین العادیة
%١٣٫٦%١٣٫٢الشق األول من رأس المال

%١٤٫٧%١٤٫٣كفایة رأس المالنسبة 
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-٣٣-

ة -٢٠ الن ة رأس ال ة)فا (ت

اد  ع االق نامج ال ار ب ة في إ ة ال ولة اإلمارات الع ف ال ل مة م ال ق ال ال ف رأس ال مة ت ء م ح ك
ة  ــــ ي ب ال ال ي رأس ال ا فادة م اح االســــ ك  ح لل ــــ ف، ُ ه ــــ ــــى ٢,٥ال ل م ٪ ســــار ٦٠٪  أق فع ١٥ال

ى ٢٠٢٠مارس  ـــــ ٣١ح ة .٢٠٢١د ـــــ ات ن ل ف ال األدنى ل ا، ی ال ه ف رأس ال ف امل ل هالك ال ع االســـــ
ال إلى  ة رأس ال دة.١٣٬٠٪ (مقابل ١١٬٥كفا ة ال ــــ ال ي تقع ضــ ة ال اســــــ ات ال قًا) لف قة ســــــا ــــ ال في ٪ ال ــ

ات ال  ل ال ل ة االم ه ة ال ة للف ة ال ولة اإلمارات الع ف ال ل ات ال عل ل وفقًا ل ع ال ال األدنى م رأس ال
ن٣٠في  .٢٠٢٠ی

قارنة-٢١ أرقام ال

البیانات المالیة تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة وإعادة إدراجھا أینما ھو مناسب لتتوافق مع العرض والسیاسات المحاسبیة المتبعة في
ھذه.


