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المقدمة
لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة للبنك العربي المتحد (ش.م.ع) ("البنك")، والتي تتألف من بيان المركز المالي 

والبيانات المرحلية ذات العالقة للدخل والدخل الشـــامل لفترتي الثالثة أشـــهر والتســـعة أشـــهر  ٢٠٢٢ســـبتمبر ٣٠المرحلي كما في  
المنتهيتين في ذلـك التـاریخ والبيـانـات المرحليـة ذات العالقـة للتـدفقـات النقـدیـة والتغيرات في حقوق الملكيـة لفترة التســــــــــــــعـة أشــــــــــــــهر  

واإلیضــاحات التفســيریة. إن اإلدارة مســؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية وفقًا  المنتهية في ذلك التاریخ  
ــبي الدولي رقم   ــــ ــبي الدولي رقم التقاریر، إعداد٣٤للمعيار المحاســــ "). إن مســــــــــؤوليتنا هي ٣٤المالية المرحلية ("المعيار المحاســــــــ

وجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية الم

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

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

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

بخصوص التدقيق.

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

.٣٤النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

عن إرنست ویونغ

وقعت من قبل:
أنتوني اوسوليفان

شریـك
٦٨٧قيد:  الرقم 

٢٠٢٢نوفمبر  ٩
، اإلمارات العربية المتحدةالشارقة





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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٢إلى  ٨الصفحات من  تشكل اإلیضاحات الواردة في  
. ٢المالية المرحلية الموجزة للبنك مدرج في الصفحة  المعلومات الحسابات المستقلين حول مراجعة  

 -٤ -

فترة ثالثة أشھر منتھیة في 
(غیر مدققة) سبتمبر ٣٠

 ─────────────────

أشھر منتھیة في تسعة فترة  
(غیر مدققة) سبتمبر ٣٠

 ────────────────────
إیضاح 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٢١٬٥٦٠١١٠٬٤٨٠٣٤٩٬٥٧١٣٤٩٬٣٤٧دخل الفوائد 
٣٣٬٠٣٦٦٬٤٢٣٤٥٬٧٠٠١٩٬٨٧٧التمویل االسالمي الدخل من منتجات  

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

١٥٤٬٥٩٦١١٦٬٩٠٣٣٩٥٬٢٧١٣٦٩٬٢٢٤االسالمي 

) ١١٤٬٩١٧( ) ١٤٠٬٦٥٢( ) ٣٥٬٢٩٧( ) ٥٩٬٤٩٦( مصاریف الفوائد 
) ٣٩٬٣٠٠( ) ٣٠٬٤٥٣( ) ٩٬٨٧٢( ) ١١٬٨٥٦( منتجات اسالمیة - المودعین توزیعات على  

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

) ١٥٤٬٢١٧( ) ١٧١٬١٠٥( ) ٤٥٬١٦٩( ) ٧١٬٣٥٢( المودعین 

صافي دخل الفوائد والدخل من منتجات اسالمیة  
٨٣٬٢٤٤٧١٬٧٣٤٢٢٤٬١٦٦٢١٥٬٠٠٧التوزیعات على المودعین بعد تنزیل  

١١٬٥٣٤١٠٬٤٤٤٣٨٬٩٦٩٣٤٬٥٧٨صافي دخل الرسوم والعموالت 
٥٬٣٥٧٤٬٤٠٤١٤٬٥٨٩١٣٬٤٠١دخل صرف العمالت األجنبیة 

٨٬١١١١٣٬٦٠٢٧٣٬٢٣٦٧٣٬٥٦٤دخل تشغیلي آخر 
 ────── ────── ────── ──────

١٠٨٬٢٤٦١٠٠٬١٨٤٣٥٠٬٩٦٠٣٣٦٬٥٥٠إجمالي الدخل التشغیلي  
──────────── ────── ──────

) ١٠٥٬٦٥٦( ) ١٠٤٬٤٥٢( ) ٣٥٬٠٢٤( ) ٣٧٬٤٥٨( مصاریف مزایا الموظفین 
) ٥٥٬٣٩٠( ) ٦٢٬٢٤٠( ) ١٩٬٨٥٦( ) ٢٤٬٣٣٠( مصاریف تشغیلیة أخرى 

) ١٩٬٢٧٣( ) ١٧٬٢٣٥( ) ٥٬٧٠٠( ) ٦٬٠٩٨( االستھالك 
 ────── ────── ────── ──────

) ١٨٠٬٣١٩( ) ١٨٣٬٩٢٧( ) ٦٠٬٥٨٠( ) ٦٧٬٨٨٦( إجمالي المصاریف التشغیلیة 
 ────── ────── ────── ──────

٤٠٬٣٦٠٣٩٬٦٠٤١٦٧٬٠٣٣١٥٦٬٢٣١األرباح قبل خسائر االنخفاض في القیمة 

) ١١١٬٤٩٠( ) ٤٧٬٩٦٩( ) ٢١٬٧٨٥( ) ٤٬٥٦٨( ١١االنخفاض في القیمة صافي خسائر  
 ────── ────── ────── ──────

٣٥٬٧٩٢١٧٬٨١٩١١٩٬٠٦٤٤٤٬٧٤١للفترة صافي األرباح 
════════════════════════════

٤٠٫٠٢٠٫٠١٠٫٠٦٠٫٠٢(بالدرھم) األرباح األساسیة والمخففة للسھم 
════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع) 
الدخل الشامل المرحلي بیان  
(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٢إلى  ٨الصفحات من  تشكل اإلیضاحات الواردة في  
. ٢المالية المرحلية الموجزة للبنك مدرج في الصفحة  المعلومات الحسابات المستقلين حول مراجعة  

 -٥ -

فترة ثالثة أشھر منتھیة في 
(غیر مدققة) سبتمبر ٣٠

 ──────────────

أشھر منتھیة في تسعة فترة  
(غیر مدققة) سبتمبر ٣٠

───────────────
٢٠٢٢

ألف درھم 
٢٠٢١

ألف درھم 
٢٠٢٢

ألف درھم 
٢٠٢١

ألف درھم 

٣٥٬٧٩٢١٧٬٨١٩١١٩٬٠٦٤٤٤٬٧٤١صافي األرباح للفترة 

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: 

) ٤٥٬٠٤٥( ) ٤٢٠٬٦٤٥( ) ٢٩٬٤٢٠( ) ١٠٢٬٥٩٤( صافي التغیرات في القیمة العادلة خالل الفترة  
٣٣٢٥٬٩٧٣٤٬٦٤٥) ١٠( التغیر في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٤٨٬٢٤٨١٣٬٦٦٧١٦٦٬٧٤٤٤٠٬١٧٧المعاد تصنیفھ إلى بیان الدخل 
────────────────────────

) ٢٢٣( ) ٢٤٧٬٩٢٨( ) ١٥٬٤٢١( ) ٥٤٬٣٥٦( األخرى للفترة الشاملة بنود الخسائر  
────────────────────────

األخرى  الدخل الشامل  / إجمالي بنود (الخسائر الشاملة)  
٤٤٬٥١٨) ١٢٨٬٨٦٤( ٢٬٣٩٨) ١٨٬٥٦٤( للفترة 

══════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٢إلى  ٨الصفحات من  تشكل اإلیضاحات الواردة في  
. ٢المالية المرحلية الموجزة للبنك مدرج في الصفحة  المعلومات الحسابات المستقلين حول مراجعة  

 -٦ -

أشھر التسعة فترة  
(غیر مدققة) سبتمبر ٣٠المنتھیة في  

───────────────────

إیضاح 
٢٠٢٢

ألف درھم 
٢٠٢١

ألف درھم 
التشغیلیة األنشطة  

١١٩٬٠٦٤٤٤٬٧٤١صافي األرباح للفترة 
التعدیالت للبنود التالیة: 

١٧٬٢٣٥١٩٬٢٧٣االستھالك 
٢٬٥٨٩- شطب موجودات ثابتة واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ ربح 

) ٢٬٩٠٤( - الربح من بیع موجودات ثابتة 
) ٥٬٩٤٥( ) ١٤٬١٤٣( عند تسویة الدین الربح من بیع موجودات مستحوذ علیھا  

١١٢٬٢٨٦٣٬٥٦٢االنخفاض في قیمة موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة الدین 
١١٤٥٬٦٨٣١٠٧٬٩٢٨صافي خسائر االنخفاض في قیمة االئتمان 

٧٬٤١٤١٠٬٦٣٧إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات 
) ٤٠٬٧٩٦( ٢٢١استبعاد استثمارات وأدوات إسالمیة صافي أرباح القیمة العادلة من  

٣٤١- خسائر غیر محققة من استثمارات 
) ١٦٧( - مبالغ محصلة من التأمین 

────────────────────
١٧٧٬٧٦٠١٣٩٬٢٥٩التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل الحركات في رأس المال العامل 

────────────────

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
٧٣٧٩٬٥٧٦٨٥٥٬٥٦٧مدینة ذمم تمویل إسالمي قروض وسلفیات و 

٤٬٥٥٩١٠٬٦٩٦األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تستحق بعد ثالثة أشھر 
٨١٬٣٦٧٧٩٬٩٥٤ھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة 

) ٩١٬٣٤٢( ) ٢٤١٬٥٢٨( موجودات أخرى 
٣٢٧٬٨٥١) ٣٤٥٬٠٥٤( مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر 

) ٩١٨٬٥٠٥( ) ١٬١٦٥٬٤٦٩( ١٠ودائع العمالء وودائع عمالء المعامالت االسالمیة 
) ٧٩٬٢١٠( ٢٤٦٬٠٥٤مطلوبات أخرى 

────────────────────
٣٢٤٬٢٧٠) ٨٦٢٬٧٣٥( األنشطة التشغیلیة الناتج من  (المستخدم في)/ صافي النقد 

────────────────────
االستثماریة األنشطة  

) ٩٬٠٣٩( ) ١١٬٢١٥( شراء موجودات ثابتة وأعمال رأسمالیة قید التنفیذ 
) ١٬٢٦٠٬٩٧٣( ) ٥٣١٬٥٦٣( شراء استثمارات 

٢٠١٬٧٧٤٩٠٧٬١٣١مبالغ محصلة من استرداد / بیع استثمارات 
٧٬٥٠٠- مبالغ محصلة من بیع موجودات ثابتة 

٧١٬٥٢٥٢٤٬١٠٧موجودات مستحوذ علیھا عند تسویة الدین مبالغ محصلة من بیع  
١٦٧- مبالغ محصلة من التأمین 

────────────────────
) ٣٣١٬١٠٧( ) ٢٦٩٬٤٧٩( األنشطة االستثماریة صافي النقد المستخدم في 

────────────────────
األنشطة التمویلیة 
- - األنشطة التمویلیة 

────────────────────
- - صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

────────────────────
) ٦٬٨٣٧( ) ١٬١٣٢٬٢١٤( في النقدیة وشبھ النقدیة صافي النقص 

١٬٦٨٠٬٨٩١٧٤٦٬٧٠٧ینایر ١النقدیة وشبھ النقدیة في  
────────────────

٥٤٨٬٦٧٧٧٣٩٬٨٧٠سبتمبر ٣٠وشبھ النقدیة كما في  النقدیة  
════════════════

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

١٬١٧٧٬٢٥١١٬١٤٥٬٠٥٩المركزي النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  
١٣٨٬٣٥١١٨٤٬٨٩٦مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  

) ٥٩٠٬٠٨٥( ) ٧٦٦٬٩٢٥( مبالغ مستحقة للبنوك  
────────────────────

٥٤٨٬٦٧٧٧٣٩٬٨٧٠
════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

المالية المرحلية الموجزة للبنك مدرج  المعلومات المالية المرحلية الموجزة. إن تقریر مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة  المعلومات جزءًا ال یتجزأ من هذه  ٣٢إلى  ٨الصفحات من  تشكل اإلیضاحات الواردة في  
. ٢في الصفحة  
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رأس 
المال 

احتیاطي 
خاص 

احتیاطي 
قانوني 

احتیاطي 
عام 

احتیاطي 
إعادة التقییم 

التغیرات 
المتراكمة 

خسائر 
المجموع متراكمة 

القیمة  في  
العادلة 

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

١٬٥١١٬٨٩٢) ٦١٠٬٥٨٧( ٧٬٦٥٦- ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٧٬٠١٩٣٥٬٩٤٣٩٬٣١١(مدققة) ٢٠٢٢ینایر  ١في  
١١٩٬٠٦٤١١٩٬٠٦٤- - - - - - صافي أرباح الفترة 

) ٢٤٧٬٩٢٨( - ) ٢٤٧٬٩٢٨( - - - - - بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 
────────────────────────────────────────────────────────

) ١٢٨٬٨٦٤( ١١٩٬٠٦٤) ٢٤٧٬٩٢٨( - - - - - للفترة الخسائر الشاملة  إجمالي  
────────────────────────────────────────────────────────

١٬٣٨٣٬٠٢٨) ٤٩١٬٥٢٣( ) ٢٤٠٬٢٧٢( - ٢٬٠٦٢٬٥٥٠٧٬٠١٩٣٥٬٩٤٣٩٬٣١١(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠في  
════════════════════════════════════════════════════════

١٬٤٥٤٬٥٤٣) ٦٦٧٬٢٥٧( ٢٨٬٩٢٤٩٬٣١١٥١٧٢٠٬٤٩٨-٢٬٠٦٢٬٥٥٠(مدققة) ٢٠٢١ینایر  ١في  
٤٤٬٧٤١٤٤٬٧٤١------الفترة األرباح صافي  

) ٢٢٣( -) ٢٢٣( -----بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 
────────────────────────────────────────────────────────

٤٤٬٧٤١٤٤٬٥١٨) ٢٢٣( -----إجمالي الدخل الشامل للفترة 
-٦-) ٦( ----تحویل استھالك أراضي ومباني 

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

١٬٤٩٩٬٠٦١) ٦٢١٬٩٩٩( ٢٠٬٢٧٥-٢٨٬٩٢٤٩٬٣١١-٢٬٠٦٢٬٥٥٠(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في  
════════════════════════════════════════════════════════
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الوضع القانوني واألنشطة -١
كشركة مساھمة خاصة في إمارة الشارقة. وقد قام البنك بتغییر شكلھ  ١٩٧٥) ("البنك") في عام  تأّسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع 

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

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

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

للمعاییر الدولیة إلعداد   التقاریر المالیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة والتفسیرات  یتم إعداد البیانات المالیة للبنك وفقاً 
إن المرسوم  الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة ومتطلبات القوانین الساریة المفعول في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

بشأن الشركات التجاریة  ٢٠١٥لسنة  ٢ض أحكام القانون االتحادي رقم  والذي ینص على تعدیل بع ٢٠٢٠لسنة  ٢٦بالقانون االتحادي رقم  
تم إصداره بتاریخ   بتاریخ  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠قد  حیز التنفیذ  التعدیالت  الجدیدة  . ٢٠٢٢ینایر  ٢ودخلت  األحكام  بمراجعة  البنك  یقوم 

وستضمن االمتثال للتعدیالت الساریة. 

واألحكام المحاسبیةوالتقدیراتالتغیرات في السیاسات -٢

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

لم یقم البنك باالتباع المبكر ألي  . ٢٠٢٢ینایر  ١معاییر جدیدة ساریة اعتباًرا من  اتباع ، باستثناء  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في  
معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولم یسر مفعولھا بعد. 

٢٠٢٢ینایر  ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات التي یسري مفعولھا للفترة المحاسبیة للبنك والتي تبدأ في  

٢٠٢١دیسمبر ٣١السنویة للسنة المنتھیة في الموجزة على النحو المطبق في البیانات المالیة باستمرار السیاسات المحاسبیة یطبق البنك 
حسب الموضح أدناه. أسعار الفائدة بین البنوك االنتقال بین تأثیر باستثناء 

. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تتوافق مع تلك الواردة في البیانات المالیة للسنة المنتھیة في  البنك إن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة لدى  

إلى  تلك. وال یؤدي اعتماد الوارد أدناه الموجزة المالیة المرحلیة المعلومات ویطبق البنك التعدیالت التالیة على المعاییر الحالیة عند إعداد 
تغییرات في صافي األرباح أو حقوق الملكیة المعلن عنھا سابقاً للبنك. 

من سري مفعولھ ی الوصف 
(التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد  ٢المرحلة  – إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة  

والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ٩التقاریر المالیة رقم  
) ١٦والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٧

٢٠٢٢ینایر  ١

ولكن لم یسر مفعولھا بعد  ، الصادرة المعاییر  

. ویقیّم البنك في الوقت الحالي تأثیر ھذا  ٢٠٢٣ینایر  ١اعتبارًا من  لتأمین عقود ا ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  یسري  
المعیار الجدید. وسیتبع البنك ھذا المعیار الجدید في تاریخ سریان مفعولھ. 
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التغیرات في السیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة (تتمة) -٢

(تتمة) التغییرات في السیاسات المحاسبیة ١- ٢

(تتمة) ٢٠٢٢ینایر  ١التي تبدأ في  للبنك المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة  

٢المرحلة  – إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة  التعدیالت على  

، المسائل التي قد  ٢٠٢٢ینایر  ١، التي یسري مفعولھا من  ٢المرحلة  – إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة  تتناول التعدیالت على 
النقدیة  تؤثر على إعداد التقاریر المالیة نتیجة إعادة تشكیل المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة، بما في ذلك تأثیرات التغییرات على التدفقات  

القات التحوط الناشئة عن استبدال المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة بسعر فائدة معیاري بدیل. وتوفر التعدیالت إعفاء فعلي من  التعاقدیة أو ع 
والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  ٣٩والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  بعض اشتراطات  

المتعلقة بالتغییرات في أساس تحدید  ١٦والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٤لمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم وا ٧رقم 
التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ومطلوبات عقود اإلیجار ومحاسبة التحوط. 

حساب التغییر على أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة لبند الموجودات المالیة أو بند المطلوبات المالیة  وتشترط التعدیالت على المنشأة 
فة على  الذي تشترطھ المقارنة المعیاریة لسعر الفائدة بتحدیث سعر الفائدة الفعلي لبند الموجودات المالیة أو بند المطلوبات المالیة. باإلضا 

بعض االستثناءات الشتراطات محاسبة التحوط. ذلك، توفر التعدیالت  

ویجري البنك مناقشات مع نظرائھ حول التعرض للموجودات والمطلوبات المالیة غیر المشتقة المرتبطة بأسعار الفائدة بین البنوك وتستحق  
للبنك. الموجزة المالیة المرحلیة  . وترى اإلدارة أنھ لیس من المتوقع أن تكون للتعدیالت تأثیر جوھري على المعلومات  ٢٠٢٢بعد سنة  

ات  لیس ھناك معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو التفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیر 
ینایر  ١في  أت  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتي قد تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا للمرة األولى على السنة المالیة للبنك التي بد 

المالیة للبنك. البیانات وكان یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على  ٢٠٢٢

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

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

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

٢٠٢١ .
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة - ٣

أسس إعداد البیانات المالیة ١-٣

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

البیانات  د البیانات المالیة المرحلیة الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل البنك في  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعدا 
. ٢، باستثناء التغیرات في السیاسات المحاسبیة الموضحة في اإلیضاح  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  

ا وفقاً  ال تشتمل المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة السنویة التي تم إعدادھ 
٣١نتھیة في  للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، وینبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة المدققة للبنك كما في وللسنة الم 

لیست بالضرورة داللة على النتائج التي قد  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠. باإلضافة إلى ذلك، إن نتائج فترة التسعة أشھر المنتھیة في  ٢٠٢١دیسمبر  
. ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١تكون متوقعة للسنة المالیة الكاملة المنتھیة في  

ألحكام الجوھریة التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للبنك  وعند إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة، كانت ا 
المبینة  ٢٠٢١دیسمبر ٣١والمصادر الرئیسیة للتقدیرات نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة كما في وللسنة المنتھیة في 

. ٢-٢في إیضاح  

ربحية األسهم - ٤

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

غير المدققة المنتهية في  أشهر التسعة لفترة  
سبتمبر ٣٠

───────────────────────
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

١١٩٬٠٦٤٤٤٬٧٤١صافي أرباح الفترة 
════════════════════

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة: 
المتوسط المرجح لعدد األسهم البالغ قيمة كل منها درهم واحد قيد التسویة  

٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩٢٬٠٦٢٬٥٥٠٬٦٤٩خالل الفترة 
════════════════════

درهم ٠٬٠٢درهم ٠٬٠٦الربح األساسي للسهم الواحد  
════════════════════

مبالغ الربح المخّفض للسهم مماثلة للربح األساسي للسهم نظرًا لعدم قيام البنك بإصدار أي أدوات قد یكون لها تأثير على ربحية السهم  
عند استخدامها. 
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اإلمارات العربية المتحدة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف  - ٥

غیر مدققة 
سبتمبر ٣٠

مدققة 
دیسمبر ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

٣٨٬٣١٤٥٦٬٤٢٤نقد في الصندوق 

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي: 
٣٠١٬٢٢١٦٥٣٬١٤١* المتحدة المركزي لدى مصرف اإلمارات العربیة  االحتیاطي والودائع األخرى  

١٬١٠٠٬٠٠٠١٬٣٠٠٬٠٠٠تسھیل الودائع القصیرة 
── ────────────

١٬٤٣٩٬٥٣٥٢٬٠٠٩٬٥٦٥
══════════════

ألف درهم). ٢٦٦٬٨٤٣– ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درهم ( ٢٦٢٬٢٨٤تتضمن متطلبات االحتياطي القانوني بمبلغ  *

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى - ٦
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

١٧٦٬٧٦٢٢٢٨٬٧٣٥ودائع تحت الطلب 
١٥٠٬٠٠٠- ودائع ألجل 

──────────────
١٧٦٬٧٦٢٣٧٨٬٧٣٥
══════════════

ــارة االئتمان المتوقعة بمبلغ   ــمبر  ٣١ألف درهم ( ٢٩یحتفظ البنك بالمرحلة األولى من مخصـــص خسـ ألف درهم)  ١٣٤- ٢٠٢١دیسـ
على مبالغه المستحقة من البنوك األخرى. 

ــتمل المســـتحقات من البنوك األخرى على مبلغ   ــمبر  ٣١ألف درهم ( ١٤٥٬٩٩٦تشـ ألف درهم) مودعة لدى  ١٣٧٬٢٦٨– ٢٠٢١دیسـ
ــمبر  ٣١ألف درهم ( ٣٨٬٤١١بنوك أجنبية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. مبلغ   ألف درهم) محتفظ  ١١٩٬٧٧٨- ٢٠٢١دیســــــــ

بها كهامش لمعامالت مشتقة. 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -١٢ -

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (تتمة) - ٦

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

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٠٨٬٦٠٤- - ١٠٨٬٦٠٤أعلى درجة 
٦٨٬١٥٨- - ٦٨٬١٥٨الدرجة القیاسیة 

──────── ────── ──────────────
١٧٦٬٧٦٢- - ١٧٦٬٧٦٢(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  

════════════════════════════

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

١٨٠٬٩١٥- - ١٨٠٬٩١٥أعلى درجة 
١٩٧٬٨٢٠- - ١٩٧٬٨٢٠الدرجة القیاسیة 

──────── ────── ──────────────
٣٧٨٬٧٣٥- - ٣٧٨٬٧٣٥(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════

تمویل إسالمي مدینة ذمم  و قروض وسلفيات - ٧

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

القروض والسلفیات: فیما یلي تصنیف محفظة  

٩٣٠٬٥٤٣١٬٠٨٩٬١٨٦سحوبات على المكشوف 
٦٬٩٦٤٬٤٤٣٧٬١٧٦٬٩٧٧* قروض ألجل (متوسطة وقصیرة األجل) 

٤٨٧٬٣١٣٥٠٥٬٣٦٧قروض مقابل إیصاالت أمانة 
١٤٧٬٠٩٤١٥٣٬٩٨٩كمبیاالت مخصومة 
٢٨٬٨٩٢٤٢٬٧٨٥سلفیات نقدیة أخرى 

٤٥٬٢٦٥٤٩٬٨٧١اعتمادات مستندیة فواتیر مسحوبة بموجب  
────────────────

٨٬٦٠٣٬٥٥٠٩٬٠١٨٬١٧٥ومستحقات التمویل اإلسالمي القیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات  
ومستحقات  ناقصا: مخصص االنخفاض في القیمة على القروض والسلفیات 

) ٨٠٤٬٨٢٥( ) ٨١٥٬٤٠٥( التمویل اإلسالمي 
────────────────

٧٬٧٨٨٬١٤٥٨٬٢١٣٬٣٥٠ومستحقات التمویل اإلسالمي صافي القروض والسلفیات  
════════════════

درهم). ألف  ١٬٦٨٠٬٣٩٣– ٢٠٢١دیسمبر  ٣١درهم ( ألف  ١٬٤٥٠٬٤١٢تشتمل قروض التجزئة  * 

درهم) تم تثبيتها من خالل نافذة  ألف  ٤٥٤٬٦٤٦- ٢٠٢١دیسمبر ٣١درهم ( ألف ٤٧٣٬١٦١إن ذمم التمویل اإلسالمي المدینة بمبلغ  
إسالمية متوافقة مع أحكام الشریعة بالبنك. 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -١٣ -

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

إجمالي القروض التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة قبل اقتطاع أي مخصص لالنخفاض في القيمة  بلغ ،  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  
درهم). ألف  ١٬١٣٨٬٠٢٣– ٢٠٢١دیسمبر  ٣١درهم ( ألف  ٩٨١٬١١١تم تقييمه على أساس فردي مبلغا قدره  

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

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

١١٬٥٥٩- - ١١٬٥٥٩أعلى درجة 
٧٬٢٩٠٬١٩٦- ٦٬٨٧٦٬٥٠٦٤١٣٬٦٩٠الدرجة القیاسیة 
٣٢٠٬٦٨٤- ٣٢٠٬٦٨٤- قائمة المراقبة 

٩٨١٬١١١٩٨١٬١١١- - التعثر 
────────────────────────────────

٦٬٨٨٨٬٠٦٥٧٣٤٬٣٧٤٩٨١٬١١١٨٬٦٠٣٬٥٥٠مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  
) ٨١٥٬٤٠٥( ) ٥٣٣٬٢٦٣( ) ١٩٨٬٣٣١( ) ٨٣٬٨١١( خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────────────────────
٦٬٨٠٤٬٢٥٤٥٣٦٬٠٤٣٤٤٧٬٨٤٨٧٬٧٨٨٬١٤٥(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  

════════════════════════════

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

١٣٬١٦٤- - ١٣٬١٦٤أعلى درجة 
٧٬٧٤٢٬١٤٨- ٧٬٢٥٠٬١١١٤٩٢٬٠٣٧الدرجة القیاسیة 
١٢٤٬٨٤٠- ١٢٤٬٨٤٠- قائمة المراقبة 

١٬١٣٨٬٠٢٣١٬١٣٨٬٠٢٣- - التعثر 
────────────────────────────────

٧٬٢٦٣٬٢٧٥٦١٦٬٨٧٧١٬١٣٨٬٠٢٣٩٬٠١٨٬١٧٥مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  
) ٨٠٤٬٨٢٥( ) ٥٤٤٬٦٥٥( ) ١٧٥٬١٠٧( ) ٨٥٬٠٦٣( خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────────────────────
٧٬١٧٨٬٢١٢٤٤١٬٧٧٠٥٩٣٬٣٦٨٨٬٢١٣٬٣٥٠(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -١٤ -

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

: ومستحقات التمویل اإلسالمي األرصدة االجمالية للقروض والسلفيات  الحركة في 

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

٢٠٢١٧٬٢٦٣٬٢٧٥٦١٦٬٨٧٧١٬١٣٨٬٠٢٣٩٬٠١٨٬١٧٥دیسمبر  ٣١كما في  
) ٣٣٥٬٣٢٢( ) ٣٤٬٧٤٧( ٤٥٬٧٦٧) ٣٤٦٬٣٤٢( والتي تم سدادھا  الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  

) ٧٩٬٣٠٣( ) ٧٩٬٣٠٣( - - المشطوبات 
- ٦٦٬٥٩٠٥٬٢٧٧) ٧١٬٨٦٧( ١المحول من المرحلة  
- ٢١٬٧٤٠) ٦٤٬٧٣٩( ٢٤٢٬٩٩٩المحول من المرحلة  
- ) ٦٩٬٨٧٩( ٦٩٬٨٧٩- ٣المحول من المرحلة  

────────────────────────────────
٢٠٢٢٦٬٨٨٨٬٠٦٥٧٣٤٬٣٧٤٩٨١٬١١١٨٬٦٠٣٬٥٥٠سبتمبر  ٣٠كما في  

════════════════════════════

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

٢٠٢٠٧٬٤٦٨٬٠٥٨١٬٥٢٣٬٩٢٦١٬٦٧٧٬١٩٩١٠٬٦٦٩٬١٨٣دیسمبر  ٣١كما في  
) ٦٣٩٬١٤٩( ) ٢٠١٬٥٠٠( ) ٢٤٣٬٨٣٣( ) ١٩٣٬٨١٦( والتي تم سدادھا  الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  

) ١٬٠١١٬٨٥٩( ) ١٬٠١١٬٨٥٩( - - المشطوبات 
- ٢٩١٬٧١٠٣٤٬٨٨١) ٣٢٦٬٥٩١( ١المحول من المرحلة  
- ٦٣٩٬٣٠٢) ٩٥٤٬٩٢٦( ٢٣١٥٬٦٢٤المحول من المرحلة  
- - - - ٣المحول من المرحلة  

────────────────────────────────
٢٠٢١٧٬٢٦٣٬٢٧٥٦١٦٬٨٧٧١٬١٣٨٬٠٢٣٩٬٠١٨٬١٧٥دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════

مخصص االنخفاض في القيمة للقروض والسلفيات: الحركة في 
المجموع ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢١٨٥٬٠٦٣١٧٥٬١٠٧٥٤٤٬٦٥٥٨٠٤٬٨٢٥دیسمبر  ٣١الرصید كما في  
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي  

التي: 
- - ) ٤٩٥( ٤٩٥شھراً ١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة  

المحول إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر  
- - ١٩٬١٣٨) ١٩٬١٣٨( غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة 

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر  إلى المحول  
- ٥٬٥٦٩) ٥٬٣٩٤( ) ١٧٥( لالنخفاض في القیمة االئتمانیة المعرضة 

الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر  من المحول  
- ) ١١٬١٧٨( ١١٬١٧٨- لالنخفاض في القیمة االئتمانیة المعرضة 

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

٥٠٥٠- - ومطلوبات طارئة 
٥٢٬٣٨٩٦٨٬٧٥٢) ١٬٢٠٣( ١٧٬٥٦٦المحّمل على بیان الدخل  

) ٥٨٬٢٢٢( ) ٥٨٬٢٢٢( - - مشطوبات 
────────────────────────────────

٨٣٬٨١١١٩٨٬٣٣١٥٣٣٬٢٦٣٨١٥٬٤٠٥(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -١٥ -

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

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

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

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

االفتتاحي التي: 
١٢تم تحویلھا إلى الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة  

- - ) ٢٬٩٠٧( ٢٬٩٠٧شھراً 
مدى   على  المتوقعة  االئتمانیة  الخسارة  إلى  المحول 
- - ٢٦٬٠٧٦) ٢٦٬٠٧٦( العمر غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة االئتمانیة 

مدى   على  المتوقعة  االئتمانیة  الخسارة  إلى  المحول 
- ٢٠٤٬٤٧٧) ٢٠٤٬٤٧٧( - لالنخفاض في القیمة االئتمانیة العمر المعرضة 

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

١٠٬٩٦٠١٠٬٩٦٠- - الطارئة االلتزامات والمطلوبات  
٢٠٬٨٣٤٦١٬٥٧٤٦٧٬٧٧٢١٥٠٬١٨٠المحّمل على بیان الدخل  

) ١٬٠١١٬٨٥٩( ) ١٬٠١١٬٨٥٩( - - مشطوبات 
────────────────────────────────

٨٥٬٠٦٣١٧٥٬١٠٧٥٤٤٬٦٥٥٨٠٤٬٨٢٥(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -١٦ -

استثمارات وأدوات اسالمية - ٨

غیر مدققة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

───────────────────────

مدققة 
٢٠٢١دیسمبر  ٣١

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

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

القیمة العادلة من خالل بنود  
الدخل الشامل األخرى 

٢٬٣١٤٬٥٦٨- ١٬٨٨١٬٥٨٤٢٬٣١٤٬٥٦٨- ١٬٨٨١٬٥٨٤محلیة 
١٬١٠٦٬٠٢٠- ١٬٠٤٠٬٢٠٦١٬١٠٦٬٠٢٠- ١٬٠٤٠٬٢٠٦خارجیة 

التكلفة المطفأة 
- - - ٢٦٦٬٧٤٤- ٢٦٦٬٧٤٤محلیة 

٢٤٨٬٢٧٨٢٤٨٬٢٧٨١١١٬١٧٦١١١٬١٧٦خارجیة 

───────────────────────────────────────────────
٣٬٥٣١٬٧٦٤- ٣٬٤٣٦٬٨١٢٣٬٥٣١٬٧٦٤- ٣٬٤٣٦٬٨١٢مجموع سندات الدین 

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

القیمة العادلة من خالل بنود  
الدخل الشامل األخرى 

٤٦٧٤٦٧- ٤٦٧٤٦٧- محلیة 
٩٠٧٦١٦٦١٥٢٧٦٢٢٨خارجیة 

───────────────────────────────────────────────
٩٠٥٤٣٦٣٣١٥٢٥٤٣٦٩٥مجموع حقوق الملكیة 

═══════════════════════════════════════════════
٣٬٤٣٦٬٩٠٢٥٤٣٣٬٤٣٧٬٤٤٥٣٬٥٣١٬٩١٦٥٤٣٣٬٥٣٢٬٤٥٩مجموع االستثمارات 

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

) ٢٬٢٤٢( ) ٢٬٢٤٢( خسائر االئتمان المتوقعة 

────────────────
٣٬٤٣٥٬٢٠٣٣٬٥٣٠٬٢١٧صافي االستثمارات 

════════════════

درهم)  ألف  ٨١٦٬٤٣٧- ٢٠٢١دیسمبر  ٣١درهم ( ألف ٧٣٣٬٥١٨تتضمن المبالغ الواردة أعاله استثمارات في أوراق مالية بقيمة  
درهم  ألف  ٨٬٠٦٧یحتفظ البنك بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ  مضمونة بموجب اتفاق إعادة الشراء المبرم مع المقرضين.  

درهم) على هذه األوراق المالية االستثماریة المضمونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء. ألف  ٣٬١٥٥- ٢٠٢١دیسمبر  ٣١( 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -١٧ -

وأدوات إسالمية (تتمة) استثمارات  - ٨

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

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

١٬٧٠٣٬٣٧٨- - ١٬٧٠٣٬٣٧٨أعلى درجة 
١٬٨٢٨٬٣٨٦- - ١٬٨٢٨٬٣٨٦الدرجة القیاسیة 

────────────────────────────
٣٬٥٣١٬٧٦٤- - ٣٬٥٣١٬٧٦٤مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ٢٥٬٥٠٢( - - ) ٢٥٬٥٠٢( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────

٣٬٥٠٦٬٢٦٢- - ٣٬٥٠٦٬٢٦٢(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════

لألوراق المالية االســـــتثماریة (القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـــــامل األخرى  الحركة في مخصـــــص االنخفاض في القيمة 
والتكلفة المطفأة): 

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

١٬٦٩١٬٩١٧- - ١٬٦٩١٬٩١٧أعلى درجة 
١٬٧٤٤٬٨٩٥- - ١٬٧٤٤٬٨٩٥الدرجة القیاسیة 

────────────────────────────────
٣٬٤٣٦٬٨١٢- - ٣٬٤٣٦٬٨١٢مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ٣١٬٥٠٢( - - ) ٣١٬٥٠٢( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────────

٣٬٤٠٥٬٣١٠- - ٣٬٤٠٥٬٣١٠(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  
════════════════════════════

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

٢٥٬٥٠٢- - ٢٠٢١٢٥٬٥٠٢دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
٦٬٠٠٠- - ٦٬٠٠٠صافي المحمل إلى بيان الدخل 

────────────────────────────────
٣١٬٥٠٢- - ٣١٬٥٠٢(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  

════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -١٨ -

(تتمة) استثمارات وأدوات إسالمية  - ٨

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

مبالغ مستحقة للبنوك - ٩
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

٢٥٬٤٣٦٥٬٥٢٥ودائع تحت الطلب 
٢٬٤٨٦٬٦٣٥٢٬٤٠٥٬٤٦٣ودائع ألجل 

──────────────
٢٬٥١٢٬٠٧١٢٬٤١٠٬٩٨٨
══════════════

درهم). ألف  ٧٠٩٬٢٤٥- ٢٠٢١دیسمبر  ٣١درهم ( ألف  ٦٧٠٬١١١تتضمن الودائع ألجل قروضًا من خالل اتفاقيات إعادة الشراء بقيمة  

ال شيء) محتفظ به كهامش لمعامالت مشتقة. – ٢٠٢١دیسمبر  ٣١( ألف درهم ٢١٬٨١٥تشمل الودائع تحت الطلب مبلغ  

وودائع عمالء المعامالت االسالمية ودائع العمالء - ١٠
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

٦٬٤١٦٬٩٠٩٧٬٣٠٤٬٠٦٤ودائع ألجل  
٢٬٦٤٣٬٦٠٣٢٬٨١٩٬٥٩٧حسابات جاریة 

١٨٠٬٤٤٤٢٨٢٬٧٦٤حسابات تحت الطلب وحسابات توفیر  
──────────────
٩٬٢٤٠٬٩٥٦١٠٬٤٠٦٬٤٢٥
══════════════

إجراءها درهم) تم  ألف  ٢٬٢٩٩٬٧١٣- ٢٠٢١دیسمبر  ٣١درهم ( ألف  ١٬٨١٦٬١٠٠بمبلغ  ودائع إسالمية للعمالء تتضمن ودائع العمالء  
من خالل نافذة إسالمية متوافقة مع أحكام الشریعة بالبنك. 

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

١٩٬٧٥٨- - ٢٠٢٠١٩٬٧٥٨دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
٥٬٧٤٤- - ٥٬٧٤٤إلى بیان الدخل ر صافي المحر 

────────────────────────────────
٢٥٬٥٠٢- - ٢٥٬٥٠٢(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -١٩ -

القيمة االنخفاض في صافي خسائر  - ١١

مخصص الخسائر المثبتة في بيان الدخل الموجز كما یلي: 
المنتھیة في  أشھر التسعة فترة  
(غیر مدققة) سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

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

٦٨٬٩٨٩١٣٦٬٠١٩القروض والسلفیات ومستحقات التمویل اإلسالمي 
) ١٨٬١٣٩( ١٬٥٨٨المطلوبات الطارئة 

١٧) ١٠٥( مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 
٦٬٠٠٠٦٬٩٠٣االستثمارات واألدوات اإلسالمیة 

) ٢٠( - التمویل اإلسالمي القروض والسلفیات ومستحقات  تنازالت رئیسیة على  
) ١٦٬٨٥٢( ) ٣٠٬٧٨٩( المشطوبة استرداد الدیون المعدومة 

٢٬٢٨٦٣٬٥٦٢المالیة غیر االنخفاض في قیمة الموجودات صافي  
──────────────

٤٧٬٩٦٩١١١٬٤٩٠صافي خسائر االنخفاض في القیمة 
══════════════

التزامات ومطلوبات طارئة - ١٢

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

ئتمان على النحو التالي: متعلقة باال 

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

مطلوبات طارئة 
٢٩٨٬٨٦٤٢٧٨٬٠٠٠خطابات اعتماد 
٢٬٤٠١٬١٢٣٢٬٣٨٦٬٠٣٤خطابات ضمان 

──────────────
٢٬٦٩٩٬٩٨٧٢٬٦٦٤٬٠٣٤
══════════════

التزامات 
٢٬٢٨٠٬٨٧٤٢٬٢٨٦٬٩٧٥التزامات قروض غیر مسحوبة 

══════════════

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



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢٠ -

(تتمة) التزامات ومطلوبات طارئة - ١٢

االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل: إجمالي األرصدة من  تصنيف  

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

٤٬٣٠٧- - ٤٬٣٠٧أعلى درجة 
٢٬٤٥٣٬٥٢٢- ٢٬٢٤٨٬١٥٢٢٠٥٬٣٧٠الدرجة القیاسیة 

١٠١٬١٠٢- ١٠١٬١٠٢- قائمة المراقبة 
١٤١٬٠٥٦١٤١٬٠٥٦- - التعثر 

────────────────────────────────
٢٬٢٥٢٬٤٥٩٣٠٦٬٤٧٢١٤١٬٠٥٦٢٬٦٩٩٬٩٨٧مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ١٠٢٬١٢٠( ) ٤٦٬١٧٥( ) ٤٦٬٢٢٨( ) ٩٬٧١٧( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────────

٢٬٢٤٢٬٧٤٢٢٦٠٬٢٤٤٩٤٬٨٨١٢٬٥٩٧٬٨٦٧(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  
════════════════════════════

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

٤٬٩٤٧- - ٤٬٩٤٧أعلى درجة 
٢٬٣٩٧٬٥٢٥- ٢٬٠٨٦٬٦٩٧٣١٠٬٨٢٨الدرجة القیاسیة 

٥٣٬٣٥١- ٥٣٬٣٥١- المراقبة قائمة  
٢٠٨٬٢١١٢٠٨٬٢١١- - التعثر 

────────────────────────────
٢٬٠٩١٬٦٤٤٣٦٤٬١٧٩٢٠٨٬٢١١٢٬٦٦٤٬٠٣٤مجموع القيمة المدرجة  إجمالي  

) ١٠٠٬٥٣٢( ) ٤٧٬٠٣٢( ) ٤٤٬٥١٠( ) ٨٬٩٩٠( خسائر االئتمان المتوقعة 
────────────────────────────

٢٬٠٨٢٬٦٥٤٣١٩٬٦٦٩١٦١٬١٧٩٢٬٥٦٣٬٥٠٢(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢١ -

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) - ١٢

إجمالي األرصدة من المطلوبات الطارئة:  الحركة في 

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

٢٠٢١٢٬٠٩١٬٦٤٤٣٦٤٬١٧٨٢٠٨٬٢١٢٢٬٦٦٤٬٠٣٤دیسمبر  ٣١كما في  
التغیرات نتیجة الموجودات المالیة المثبتة في الرصید  

االفتتاحي والتي: 
- - ١٠٩٬٧٧٩) ١٠٩٬٧٧٩( ١تم تحویلھا من المرحلة  

- - ) ١٥١٬١٢٦( ٢١٥١٬١٢٦المرحلة  تم تحویلھا من  
- ٣٬٣٠٧) ٣٬٣٠٧( - ٣تم تحویلھا من المرحلة  

٣٥٬٩٥٣) ٧٠٬٤٦٣( ) ١٣٬٠٥٢( ١١٩٬٤٦٨خالل السنة ) المنتھي ( المنشأ /  
────────────────────────────

٢٠٢٢٢٬٢٥٢٬٤٥٩٣٠٦٬٤٧٢١٤١٬٠٥٦٢٬٦٩٩٬٩٨٧سبتمبر  ٣٠كما في  
════════════════════════════

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

٢٠٢٠١٬٨٦٠٬٣٢٢٧٩١٬٦٢١٩١٬٢٦٢٢٬٧٤٣٬٢٠٥دیسمبر  ٣١كما في  
التغیرات نتیجة الموجودات المالیة المثبتة في الرصید  

االفتتاحي والتي: 
- - ٥٨٬٩٨٦) ٥٨٬٩٨٦( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- - ) ١٦٠٬٥٢٣( ٢١٦٠٬٥٢٣تم تحویلھا من المرحلة  

- ١٢٥٬١٠٩) ١٢٥٬١٠٩( - خالل السنة ) المنتھي ( المنشأ /  
───────────────────────────────

٢٠٢١٢٬٠٩١٬٦٤٤٣٦٤٬١٧٨٢٠٨٬٢١٢٢٬٦٦٤٬٠٣٤دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢٢ -

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) - ١٢
:  لاللتزامات والمطلوبات الطارئة الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة 

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

٢٠٢١٨٬٩٩٠٤٤٬٥١٠٤٧٬٠٣٢١٠٠٬٥٣٢دیسمبر  ٣١الرصيد كما في  
التغیرات بسبب مخصصات مثبتة في الرصید االفتتاحي التي: 

- - ١٥٬٤٢٣) ١٥٬٤٢٣( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- - ) ٢٬١٧٠( ٢٢٬١٧٠تم تحویلھا من المرحلة  
- ) ٧٩٩( ٧٩٩- ٣تم تحویلھا من المرحلة  

١٬٥٨٨) ٥٨( ) ١٢٬٣٣٤( ١٣٬٩٨٠المحمل على بیان الدخل 
────────────────────────────

٩٬٧١٧٤٦٬٢٢٨٤٦٬١٧٥١٠٢٬١٢٠(غير مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠كما في  
════════════════════════════

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

٢٠٢٠١٨٬٢٥٥٥٦٬٧١٠٣٧٬٣٩٧١١٢٬٣٦٢دیسمبر ٣١الرصيد كما في  
التغيرات بســــبب مخصــــصــــات مثبتة في الرصــــيد االفتتاحي  

التي: 
- - ٧٬٢٤٧) ٧٬٢٤٧( ١تم تحویلھا من المرحلة  
- - ) ١٬٨٣٨( ٢١٬٨٣٨تم تحویلھا من المرحلة  

- ١٬٨٦٠) ١٬٨٦٠( - ٣المرحلة  تم تحویلھا من  
المحمل على بيان الدخل 

 - )١٠٬٩٦٠( ) ٢٬٩٦٣( ) ٧٬٩٩٧ (
التغيرات في التقدیر 

 )٨٧٠( ١٠٬٧٣٨) ٧٬٧٥٢( ) ٣٬٨٥٦ (
────────────────────────────

٨٬٩٩٠٤٤٬٥١٠٤٧٬٠٣٢١٠٠٬٥٣٢(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢٣ -

توزیعات األرباح - ١٣

، لم تُقترح أو ُتعتمد الحقًا أي توزیعات نقدیة أو غير نقدیة للسنة  ٢٠٢٢أبریل  ١٤فتراضي المنعقد في  اال في اجتماع الجمعية العمومية  
ال شيء). - ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١( ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتهية في  

معلومات القطاعات - ١٤
: ين ألغراض تقدیم التقاریر إلى المسؤولين الرئيسيين عن اتخاذ القرارات التشغيلية، تم تنظيم أنشطة البنك في قطاع 

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

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

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

لخدمات المصرفية اإلسالمية. إلى ا 

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

: ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعة فيما یلي معلومات القطاعات لفترة  

الخدمات المصرفیة  
التجاریة للشركات  

ألف درھم 

الخدمات المصرفیة 
لألفراد 

ألف درھم 
المجموع 
ألف درھم 

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي المنتجات  
اإلسالمیة والتوزیعات على المودعین 

١٧٧٬٧١٠٤٦٬٤٥٦٢٢٤٬١٦٦

١١٥٬٥٩٥١١٬١٩٩١٢٦٬٧٩٤دخل تشغیلي آخر 

) ١٨٣٬٩٢٧( ) ٤٣٬٢٣٥( ) ١٤٠٬٦٩٢( مصاریف تشغیلیة 

) ٤٧٬٩٦٩( ٥٦٠) ٤٨٬٥٢٩( صافي خسائر االنخفاض في القیمة 
────────────────────────

١٠٤٬٠٨٤١٤٬٩٨٠١١٩٬٠٦٤األرباح للفترة 
════════════════════════

النفقات الرأسمالیة 
١٠٬١٦٥١٬٠٥٠١١٬٢١٥موجودات ثابتة - 

════════════════════════
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في  

١٢٬٧٤٨٬٥٤٩١٬٣١٧٬٣٩٧١٤٬٠٦٥٬٩٤٦موجودات القطاع 
══════════════════════

١٠٬٧٥٦٬٨٦٢١٬٩٢٦٬٠٥٦١٢٬٦٨٢٬٩١٨مطلوبات القطاع 
════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢٤ -

معلومات القطاعات (تتمة) - ١٤

: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعة فيما یلي معلومات القطاعات لفترة  

الخدمات المصرفیة  
للشركات التجاریة 

ألف درھم 

المصرفیة الخدمات  
لألفراد 

ألف درھم 
المجموع 
ألف درھم 

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي المنتجات  
١٥٩٬٣٨٩٥٥٬٦١٨٢١٥٬٠٠٧اإلسالمیة والتوزیعات على المودعین 

١٠٩٬٠٩٠١٢٬٤٥٣١٢١٬٥٤٣دخل تشغیلي آخر 

) ١٨٠٬٣١٩( ) ٤٦٬٨٦٧( ) ١٣٣٬٤٥٢( مصاریف تشغیلیة 

) ١١١٬٤٩٠( ) ٢٥٬٩٣٢( ) ٨٥٬٥٥٨( صافي خسائر االنخفاض في القیمة 
────────────────────────

٤٤٬٧٤١) ٤٬٧٢٨( ٤٩٬٤٦٩األرباح للفترة 
════════════════════════

النفقات الرأسمالیة 
٧٬٩٤٤١٬٠٩٥٩٬٠٣٩موجودات ثابتة - 

════════════════════════
٢٠٢١سبتمبر ٣٠في  

١٢٬٥٣٨٬٢٥٧١٬٧٢٨٬٤٤٢١٤٬٢٦٦٬٦٩٩موجودات القطاع 
══════════════════════

١٠٬٩٤٨٬٣٨٧١٬٨١٩٬٢٥١١٢٬٧٦٧٬٦٣٨مطلوبات القطاع 
════════════════════════

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

معامالت األطراف ذات العالقة - ١٥

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

كبيرًا. 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢٥ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٥

هي على النحو التالي: إن األرصدة القائمة الهامة  

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 

معاد إدراجھ 
مساھمون: 

١١٦٩٤مبالغ مستحقة من البنوك 
══════════════

٣٬١٦٥٣٬٤٥٤مبالغ مستحقة إلى البنوك 
══════════════

٤٬٥٧٠٤٬٠٠٠محتملة التزامات ومطلوبات  
══════════════

أعضاء مجلس اإلدارة: 

١٥٬٨٥٩١١٬٠٤٥قروض وسلفیات 
══════════════

١٤٬٥٧٢٧٬١٥١ودائع العمالء 
══════════════

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

األخرى ذات العالقة: أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمون في المنشآت  

١٨٧٬١٤١١٧١٬٩٨٩قروض وسلفیات 
══════════════

١٤١٣مبالغ مستحقة من البنوك 
══════════════

٢٧٣٢٧٣مبالغ مستحقة إلى البنوك 
══════════════

٢١٤٬٥٦٥٢٣٥٬٠٣٥ودائع العمالء 
══════════════

٩٠٬١٣٨٧٦٬٠٢٠التزامات ومطلوبات محتملة 
══════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢٦ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٥

مدققة غیر مدققة 
دیسمبر ٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درھم ألف درھم 
مدققة غیر مدققة 

كبار موظفي اإلدارة في البنك: 

١٬٠٤٧٢٬١٣٢قروض وسلفیات 
══════════════

٤٬٠١٥٤٬٣١٢ودائع العمالء 
══════════════

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم وكبار موظفي اإلدارة: 

٦١١٢٢١دخل فوائد مستحقة 
══════════════

١٬٣٢٧٨٩٩مصاریف فوائد مستحقة 
══════════════

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

المنتھیة أشھر التسعة فترة  
غیر المدققة سبتمبر ٣٠في  
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 
العالقة المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم ذات  

٩٬٢٧٩٧٬٧٦٢دخل الفوائد 
══════════════

٢٬٠١١٤٨٦مصاریف الفوائد 
══════════════

٢٬٤٠٢١٬٧٧٥أتعاب مھنیة 
══════════════

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

٦٦٬١٠٥- بیع استثمارات 
══════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢٧ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٥
المنتھیة أشھر التسعة فترة  

غیر المدققة سبتمبر ٣٠في  
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

١٤١٣عدد كبار موظفي اإلدارة 
══════════════

ألف درھم ألف درھم 

١٢٬٠٤٠١٣٬٤٥٨رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل 
٧٧٨٩٠٣مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

──────────────
١٢٬٨١٨١٤٬٣٦١مجموع تعویضات كبار موظفي اإلدارة 

══════════════
١٧٥٦دخل الفوائد 

══════════════
- ٤مصاریف الفوائد 

══════════════

المنتھیة أشھر التسعة فترة  
غیر المدققة سبتمبر ٣٠في  
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

) ١٬٢٩٥( ٩٢٧بیان الدخل (المحمل) إلى / المحررة من – خسائر االئتمان المتوقعة  
══════════════

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

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

بلغت إیجارات العقارات والمصاریف المرتبطة بها لفترة  قام البنك باستئجار مساحة مكتبية في مواقع عدیدة مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد  
). ویتم التفاوض على  درهم ألف  ١٬٤٤٢– ٢٠٢١سبتمبر ٣٠( درهم ألف ١٬٤١١قيمة ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر التسعة 

إیجارات العقارات في كل سنة بناًء على معدالت السوق. 



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢٨ -

(تتمة) معامالت األطراف ذات العالقة  - ١٥

للطرف ذي العالقة: جميع القروض والسلفيات الحركة في إجمالي رصيد 

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

١٨٥٬١٦٦- ٢٠٢١١٢٣٬٨١١٦١٬٣٥٥دیسمبر  ٣١كما في  
١٨٬٨٨١- ) ٤٬٧٦٢( ٢٣٬٦٤٣والتي تم سدادھا المنشأة حدیثاً الموجودات  صافي  

────────────────────────────────
٢٠٤٬٠٤٧- ٢٠٢٢١٤٧٬٤٥٤٥٦٬٥٩٣سبتمبر  ٣٠كما في  

════════════════════════════

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

١٩٠٬٨١٤- ٢٠٢٠١٦٧٬٧٤٣٢٣٬٠٧١دیسمبر  ٣١كما في  
- - ٤٠٬٥٠٥) ٤٠٬٥٠٥( والتي تم سدادھا الموجودات المنشأة حدیثاً صافي  

١٩٠٬٨١٤- ١١٦٧٬٧٤٣٢٣٬٠٧١تم تحویلھا من المرحلة  
) ٥٬٦٤٨( - ) ٣٨٣( ) ٥٬٢٦٥( ٢تم تحویلھا من المرحلة  
- - ٤٠٬٥٠٥) ٤٠٬٥٠٥( ٣تم تحویلھا من المرحلة  

───────────────────────────
١٨٥٬١٦٦- ٢٠٢١١٢٣٬٨١١٦١٬٣٥٥دیسمبر  ٣١كما في  

════════════════════════════

: الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة قروض وسلفيات الطرف ذي العالقة 

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

٥٬٣٩٥- ٢٠٢١١٬٧٩٥٣٬٦٠٠دیسمبر  ٣١كما في  
) ٩٢٧( - ) ٧٧٠( ) ١٥٧( المحمل لبیان الدخل 

────────────────────────────────
٤٬٤٦٨- ٢٠٢٢١٬٦٣٨٢٬٨٣٠سبتمبر ٣٠كما في  

════════════════════════════════════



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

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر لفترة  

 -٢٩ -

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة) - ١٥

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

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

٣٬٩٧٢- ٢٠٢٠٢٬١١٨١٬٨٥٤دیسمبر  ٣١كما في  
التغیرات نتیجة للمخصــصــات المثبتة في الرصــید االفتتاحي  

والتي تم: 
- - ) ١٢٠( ١٢٠شھراً ١٢إلى خسارة االئتمان المتوقعة لفترة  تحویلها  

١٬٤٢٣- ١٬٨٦٦) ٤٤٣( المحمل لبیان الدخل 
───────────────────────────────

٥٬٣٩٥- ٢٠٢١١٬٧٩٥٣٬٦٠٠دیسمبر  ٣١كما في  
════════════════════════════════════

القيم العادلة لألدوات المالية - ١٦

یستخدم البنك التسلسل التالي لتحدید وبيان القيمة العادلة لألدوات المالية عن طریق أساليب التقييم: 

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

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

أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات جدیرة بالمالحظة في  المستوى الثالث: 
السوق. 
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 -٣٠ -

لة لألدوات المالية (تتمة) القيم العاد - ١٦

األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 

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

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٥٤٣٢٬٩٢٢٬٤٢٣- ٢٬٩٢١٬٨٨٠استثمارات 
٩٨٬٣٠٤- ٩٨٬٣٠٤- موجودات مشتقة 

────────────────────────────
٢٬٩٢١٬٨٨٠٩٨٬٣٠٤٥٤٣٣٬٠٢٠٬٧٢٧
════════════════════════════

١١٬٧٥٣- ١١٬٧٥٣- مطلوبات مشتقة 
════════════════════════════

٢٠٢١دیسمبر  ٣١

٥٤٣٣٬٤٢١٬٢٨٤- ٣٬٤٢٠٬٧٤١استثمارات 
١٦٬٠٥٤- ١٦٬٠٥٤- موجودات مشتقة 

────────────────────────────
٣٬٤٢٠٬٧٤١١٦٬٠٥٤٥٤٣٣٬٤٣٧٬٣٣٨
════════════════════════════

١١٦٬٦٦٤- ١١٦٬٦٦٤- مطلوبات مشتقة 
════════════════════════════

األدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 

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

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

العادلة ال تختلف بصورة جوهریة عن قيمتها المدرجة. 

٢٠٢١دیسمبر  ٣١درهم ( ألف  ٤٧٨٬٣٠٧مبلغ  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠بلغت القيمة العادلة ألدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  
یندرج تحدید القيمة العادلة ألدوات الدین المدرجة ضمن فئة المستوى األول حيث یتم تحدید القيمة العادلة بناًء  ). ألف درهم ١١١٬١٧٦– 

المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة والتي یمكن  غير التي هي عبارة عن األسعار المدرجة ( على المدخالت 
للمنشأة الوصول إليها في تاریخ القياس. 
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 -٣١ -

المشتقات - ١٧
المشتقات المحتفظ بھا إلدارة المخاطر 

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

المبالغ االسمية حسب فترة االستحقاق ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
القيمة العادلة  

اإلیجابية 
القيمة  
العادلة  
السلبية 

٣خالل  المبلغ اإلسمي 
أشهر 

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

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

عقود صرف العمالت  
- - ٢٬١٤٤٬٥٧٦١٬١٢٤٬٠٩٩١٬٠٢٠٬٤٧٧) ٤٬٢٢٢( ٦٬٤٠٧األجنبية اآلجلة 

١٣٬٣١٧٢٨٢٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠- ٨٩٥٬٣١٧) ٧٬٥٣١( ٧٬٥٣١مقایضات أسعار الفائدة 
────────────────────────────────────────────
٣٬٠٣٩٬٨٩٣١٬١٢٤٬٠٩٩١٬٠٣٣٬٧٩٤٢٨٢٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠) ١١٬٧٥٣( ١٣٬٩٣٨
════════════════════════════════════════════

المبالغ االسمية حسب فترة االستحقاق ٢٠٢١دیسمبر  ٣١
القيمة العادلة  

اإلیجابية 
القيمة  
العادلة  
السلبية 

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

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

العمالت  عقود صرف  
األجنبية اآلجلة 

٢٬١٧٠٬١٣٤٧٥٨٬٥٢٤٩٠٧٬٢٧٠٥٠٤٬٣٤٠) ١٬٧١٠( ١٠٬٦٠٠ -

٤٨٢٬٤١٥٦٠٠٬٠٠٠- - ١٬٠٨٢٬٤١٥) ٥٬٤٥٥( ٥٬٤٥٤مقایضات أسعار الفائدة 
───────────────────────────────────────────

٣٬٢٥٢٬٥٤٩٧٥٨٬٥٢٤٩٠٧٬٢٧٠٩٨٦٬٧٥٥٦٠٠٬٠٠٠) ٧٬١٦٥( ١٦٬٠٥٤
════════════════════════════════════════════

الفائدة التالية كأدوات تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة: أسعار ، احتفظ البنك بمقایضات  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في  

المبالغ االسمیة خالل فترة االستحقاق 
القیمة  
العادلة 

القیمة 
أكثر من ٥- ١٢١- ٣٣خالل  المبلغ  العادلة 

سنوات ٥سنوات شھراً أشھر اإلسمي السلبیة االیجابیة 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
١٢٧٬٨٩٣١٬١٣٢٬٠٩١٥٢٩٬٦١٤- ١٬٧٨٩٬٥٩٨- ٨٤٬٣٦٥تحوط االستثمارات 

═══════════════════════════════════════════════
٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٤٦٬٩٠٠١٬١٨٠٬٦٣٥٦٦١٬٦٣١- ١٬٩٨٩٬١٦٦) ١٠٩٬٤٩٩( - االستثمارات تحوط  
════════════════════════════════════════════════
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المشتقات (تتمة) - ١٧
المشتقات المحتفظ بھا إلدارة المخاطر (تتمة) 

٢٠٢١درهم ( ألف  ١٬٧٢٠٬٩٩٥بإجمالي تشتمل القيمة الدفتریة للبنود المحوطة في بند "االستثمارات" في بيان المركز المالي بمبلغ اسمي  
.تتألف هذه البنود المحوطة من أدوات الدین المحتفظ بها كقيمة عادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ).  درهم ألف  ٢٬١١٠٬٤٥٩-

:فعالية التحوط المحتسبة كما یلي ب قام البنك بتثبيت األرباح التالية فيما یتعلق  

٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٣٠
الفعالیة المثبتة التغیر في  الفعالیة المثبتة التغیر في  

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

١٩٣٬٧٨٦٢٣٬٨٠٦٨٧٬٤٣٠٦٬٢٠٧في أدوات التحوط 
- ) ٨١٬٢٢٣( - ) ١٦٩٬٩٨٠( في بنود التحوط 

كفایة رأس المال نسبة  - ١٨
مدققة غیر مدققة 

دیسمبر ٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

٪ ١٢٫٦٪ ١٢٫٣نسبة الشق األول حقوق المساھمین العادیة 
٪ ١٢٫٦٪ ١٢٫٣الشق األول من رأس المال 

٪ ١٣٫٨٪ ١٣٫٥كفایة رأس المال نسبة  
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