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 مجلس إدارةتقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة إلى السادة 
 (ش.م.ع) البنك العربي المتحد

 
 المقدمة

بيان المركز المالي  (، والتي تتألف من  "البنك( )"ش.م.ع)لبنك العربي المتحد  ل  ةالمرفق ةالموجز   ةالمرحلية  المالي  اتبياناللقد راجعنا  
الساااااااتة و   الثالثة أشااااااا ر  تيلفتر   الشاااااااامل  الدخلو   لدخللذات العالقة  والبيانات المرحلية  2022 يونيو  30الموجز المرحلي كما في 

 أشااااا رالساااااتة لفترة الملكية  النقدية والتغيرات في حقوق والبيانات المرحلية ذات العالقة للتدفقات    في ذلك التاريخ  تينالمنت ي أشااااا ر
. إن اإلدارة مساالولة  ن إ داد و ره ه ا البيانات المالية الموجزة المرحلية وفقا   التفساايريةالمنت ية في ذلك التاريخ واإليضاااحات  

"(. إن مسااااااااالوليتنا هي 34)"المعيار المحاسااااااااابي الدولي رق    إ داد التقارير المالية المرحلية،  34لمعيار المحاسااااااااابي الدولي رق  ل
 إلى أ مال المراجعة التي قمنا ب ا. حول ه ا البيانات المالية الموجزة المرحلية استنادا    ستنتاجاإ طاء 

 
 مجال المراجعة

الا   ينطب   لى م اام المراجعاة "مراجعاة المعلوماات الماالياة المرحلياة المن زة    2410لقاد تمام مراجعتناا وفقاا  للمعياار الادولي رق   
المساااتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من  لال افساااتفساااارات  ياااورة ر يساااية من من قبل مدق  حساااا ات المنشاااأة 

األشااااالاس المسااااالولين  ن األمور المالية والمحاسااااابية وتطبي  اإلجراءات التحليلية وةجراءات المراجعة األخرة. إن م ال  ملية 
التاادقي  الاادوليااة وبناااء  لياات فااان ااا ف تم ننااا من الحيااااااااااااااول  لى    المراجعااة أقاال   ثير من م ااال التاادقي  الاا   يت  وفقااا  لمعااايير

التأكيدات التي تطلعنا  لى جميع األمور ال ااااااااااوهرية التي يم ن تحديدها أثناء الديام  التدقياااااااااا . بناء  لى ذلك فاننا ف نبد  رأيا   
  ليوس التدقي .

 
 االستنتاج

ال اف تقاد  أن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة ل  يت  إ دادها، من اسااتنادا  إلى مراجعتنااااااااااااااااا، ل  يرد إلى  لمنا ما يسااتوج 
 .34جميع النواحي ال وهرية، وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رق   

 
  ن إرنسم ويونغ
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 فترة ثالثة أشهر منتهية في 

 )غير مدققة(   يونيو   30
 ───────────────── 

 
 أشهر منتهية في   ستة فترة  

 )غير مدققة(   يونيو   30
 ──────────────── 

 
  إيضاح   

  2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف    
      

 238,867   228,011   124,045     120,422  دخل الفوائد 
 13,454   12,664     6,906   6,704    الدخل من منتجات التمويل االسالمي 

  ────── ────── ────── ────── 

 252,321   240,675   130,951     127,126    إجمالي دخل الفوائد والدخل من منتجات التمويل االسالمي 
      

 ( 79,620)  (  81,156)  ( 37,670)    ( 42,947)   مصاريف الفوائد 

 ( 29,428)  ( 18,597)  ( 14,142)    ( 10,135)   منتجات اسالمية   - توزيعات على المودعين 

  ────── ────── ────── ────── 

 ( 109,048)  ( 99,753)  ( 51,812)    ( 53,082)   إجمالي مصاريف الفوائد وتوزيعات على المودعين 

      

صافي دخل الفوائد والدخل من منتجات اسالمية بعد تنزيل  

 التوزيعات على المودعين 

 
  74,044       

 
  79,139      140,922   143,273 

      

 24,134   27,435   12,585     14,941    صافي دخل الرسوم والعموالت 
 8,997   9,231   4,685     4,615    دخل صرف العمالت األجنبية 

 59,962   65,128   7,638     32,264    دخل تشغيلي آخر 

  ────── ────── ────── ────── 

 236,366   242,716   104,047     125,864    إجمالي الدخل التشغيلي  

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

 ( 70,632)  ( 66,994)  ( 35,304)    ( 33,087)   مصاريف مزايا الموظفين 

 ( 35,534)  ( 37,910)  ( 18,031)    ( 18,683)   مصاريف تشغيلية أخرى  
 ( 13,573)  ( 11,136)  ( 6,761)    ( 5,789)   االستهالك 

   ──────  ──────  ──────  ────── 

 ( 119,739)  ( 116,040)  ( 60,096)    ( 57,559)   إجمالي المصاريف التشغيلية 

   ──────  ──────  ──────  ────── 

 116,627   126,676   43,951       68,305    األرباح قبل خسائر االنخفاض في القيمة 
      

 ( 89,705)  ( 43,402)  ( 27,229)    ( 15,419)  11 صافي خسائر االنخفاض في القيمة 

   ──────  ──────  ──────  ────── 

 26,922   83,274   16,722   52,886    صافي األرباح للفترة 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 0,01   0,04   0,01   0.03   4 ربحية السهم )األساسي والمخفف بالدرهم( 
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 فترة ثالثة أشهر منتهية في 
 )غير مدققة(   يونيو   30

 أشهر منتهية في   ستة فترة  
 )غير مدققة(   يونيو   30  

 ───────────── ─────────────── 

 

2022 
 ألف درهم     

2021 
 ألف درهم 

2022 
 ألف درهم 

2021 
 ألف درهم 

     

 26,922   83,274   16,722 52,886   صافي األرباح للفترة 

     

     الشامل األخرى   )الخسائر(   / الدخل بنود    

     

 البنود التي قد أو يتم الحقاً إعادة تصنيفها إلى    
   بيان الدخل     

  

  

     

 القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى: 

 

  

  

 ( 15,625)    ( 318,052)  40,007 ( 184,968)  صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة  

 4,313   5,984   67 ( 12)  التغير في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 26,510   118,496   4,870 33,107   المعاد تصنيفه إلى بيان الدخل 

 ─────── ────── ─────── ─────── 

 15,198     ( 193,572)  44,944 ( 151,873)  األخرى للفترة   الشامل   الدخل   /   ة( الشامل   الخسائر )   بنود 

 ─────── ────── ─────── ─────── 

 42,120   ( 110,298)  61,666 ( 98,987)    األخرى للفترة   الشامل   دخل ال   / ة( الشامل   الخسائر )   إجمالي بنود 

 ═══════ ══════ ═══════   ══════ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 



 

 

 البنك العربي المتحد )ش.م.ع( 
   بيان التدفقات النقدية المرحلي 

 )غير مدققة(   2022  يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 

المالية المرحلية الموجزة. إن تقرير مدققي    المعلومات جزءًا ال يتجزأ من هذه    25إلى    8تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من  
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 أشهر   الستة فترة  

 )غير مدققة(   يونيو   30المنتهية في    
   ─────────────────── 

 
 

  إيضاح 
2022 

 ألف درهم 
2021 

 ألف درهم 
     األنشطة التشغيلية 

 26,922   83,274     للفترة   صافي األرباح   
     التعديالت للبنود التالية: 

 13,573   11,137     االستهالك 
 ( 2,904)  -    الربح من بيع موجودات ثابتة 

 ( 846)  ( 13,356)    الربح من بيع موجودات مستحوذ عليها عند تسوية الدين 
 3,562   -   11 موجودات مستحوذ عليها عند تسوية الدين   االنخفاض في قيمة 

 86,143   43,402    11 االئتمانية   صافي خسائر االنخفاض في القيمة 
 7,191   5,475     إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات 

 صافي أرباح القيمة العادلة من استبعاد استثمارات 
 وأدوات إسالمية   

 
 

  100  (40,881 ) 

 2   46     خسائر غير محققة من استثمارات 
   ──────── ──────── 

 92,762   130,078     التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل 
   ──────── ──────── 

     
     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 870,696   ( 199,814)   7 مدينة   ذمم تمويل إسالمي قروض وسلفيات و    
 5,501   ( 9,855)    األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تستحق بعد ثالثة أشهر    
 73,211   89,297     هامش نقدي محتفظ به لدى بنوك نظيرة مقابل قروض ومعامالت مشتقة    
 ( 78,963)  ( 208,363)    موجودات أخرى    
 ( 172,385)  ( 1,412,803)    مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر    
 ( 607,500)  110,492    10 ودائع العمالء وودائع عمالء المعامالت االسالمية    
 45,615   184,533     مطلوبات أخرى    

   ──────── ──────── 
 228,937   ( 1,316,435)    األنشطة التشغيلية   من   / )الُمستخدم في( الناتج  صافي النقد  

   ──────── ──────── 
     االستثمارية األنشطة  

 ( 5,323)  ( 8,438)    شراء موجودات ثابتة وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
 ( 1,026,669)  ( 416,802)    شراء استثمارات 

 886,132   201,774     مبالغ محصلة من استرداد / بيع استثمارات 
 7,500   -    مبالغ محصلة من بيع موجودات ثابتة 

 12,947   70,000     موجودات مستحوذ عليها عند تسوية الدين مبالغ محصلة من بيع  
   ──────── ──────── 

 ( 125,413)  ( 153,466)    األنشطة االستثمارية من    /   ( المستخدم في ) صافي النقد  
   ──────── ──────── 

     األنشطة التمويلية 
 - -    التدفقات النقدية من النشاط التمويلي 

   ──────── ──────── 
 - -    األنشطة التمويلية   ( المستخدم في ) صافي النقد  

   ──────── ──────── 
 103,524   ( 1,469,901)    في النقدية وشبه النقدية   /الزيادة   ( النقص ) صافي  

     
 746,707   1,680,891     يناير   1النقدية وشبه النقدية في  

   ──────── ──────── 
 850,231   210,990     يونيو   30النقدية وشبه النقدية في  

   ════════ ════════ 
 : مع فترات استحقاق أصلية لثالثة أشهر أو أقل   تتألف النقدية وشبه النقدية من المبالغ التالية الواردة في بيان المركز المالي 

    
 1,478,447   1,042,238    المركزي النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة  

 303,604   402,332    مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  
 ( 931,820)  ( 1,233,580)   مبالغ مستحقة للبنوك  

  ──────── ──────── 
    210,990   850,231 
  ════════ ════════ 



 البنك العربي المتحد )ش.م.ع( 
   بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي 

 )غير مدققة(   2022  يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

المالية المرحلية الموجزة للبنك مدرج    المعلومات المالية المرحلية الموجزة. إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة    المعلومات جزءًا ال يتجزأ من هذه    25إلى    8تشكل اإليضاحات الواردة في الصفحات من  
 . 2صفحة  في ال 
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 رأس  

 المال 
 احتياطي 
 خاص 

 احتياطي 
 قانوني 

 احتياطي 
 عام 

 احتياطي 
 إعادة التقييم 

التغيرات  
 المتراكمة 

 خسائر 
 متراكمة 

 
 المجموع 

في القيمة        
 العادلة 

  

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

 1,511,892   ( 610,587)  7,656   -  9,311 35,943 7,019 2,062,550 )مدققة(   2022يناير    1في  

 83,274   83,274   -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة 

 ( 193,572)  -  ( 193,572)  -  -  -  -  -  الشامل األخرى للفترة   الدخل بنود  

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

 ( 110,298)  83,274     ( 193,572)  -  -  -  -  -  للفترة )الخسائر الشاملة(    / إجمالي الدخل الشامل  

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

 1,401,594   ( 527,313)  ( 185,916)  -  9,311 35,943 7,019 2,062,550 )غير مدققة(   2022  يونيو   30في  

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

 1,454,543   ( 667,257)  20,498   517 9,311 28,924 - 2,062,550 )مدققة(   2021يناير    1في  

 26,922   26,922   - - - - - - أرباح الفترة 
 15,198   - 15,198   - - - - - الشامل األخرى للفترة   الدخل بنود  

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

 42,120   26,922   15,198   - - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 - 6   - ( 6)  - - - - تحويل استهالك أراضي ومباني 
 - 511   - ( 511)  - - - - إعادة تقييم المحول من بيع المباني 

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

 
 )غير مدققة(   2021  يونيو   30في  

2,062,550 - 28,924 9,311 -   35,696  (639,818 )   1,496,663   

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

 



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  
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 الوضع القانوني واألنشطة  -1
 

كشركة مساهمة خاصة في إمارة الشارقة. وقد قام البنك بتغيير شكله    1975تأّسس البنك العربي المتحد )ش.م.ع( )"البنك"( في عام 

بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة    1982القانوني إلى شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة في عام  

( لسنة  8مساهمة عامة وفقاً ألحكام قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) الشارقة، وتم تسجيل البنك كشركة  

  25022المسجل هو ص.ب    المكتب)وتعديالته(. يقع مكتب البنك المسجل في إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. عنوان    1984

 ، اإلمارات العربية المتحدة. الشارقة

 

البنك في مزاولة األعمال البنكية التجارية من خالل مكاتبه وفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما يزاول البنك   يتمثل نشاط  

 العمليات المصرفية اإلسالمية من خالل أقسام الخدمات المصرفية اإلسالمية المتواجدة في فروع مختارة. 

 

ر الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتفسيرات الصادرة  يتم إعداد البيانات المالية للبنك وفقاً للمعايي 

انون  عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ومتطلبات القوانين السارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة. صدر المرسوم بالق 

بشأن الشركات التجارية بتاريخ   2015لسنة  2ي ينص على تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم والذ   2020لسنة  26االتحادي رقم 

. إن البنك بصدد مراجعة األحكام الجديدة والتأكد من االمتثال  2022يناير    2، حيث أدخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ  2021سبتمبر    20

 للتعديالت السارية. 

 

 

 واألحكام المحاسبية والتقديرات السياسات التغيرات في  -2
 

 التغييرات في السياسات المحاسبية   1- 2

في إعداد المعلومات المالية السنوية  مع تلك المستخدمة    الموجزة تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية  

لم يطبق البنك بشكل مبكر    ولكن،   . 2022يناير    1معايير جديدة سارية اعتباًرا من    تباع ا ، باستثناء  2021ديسمبر    31للبنك للسنة المنتهية في  

 .يصبح ساري المفعول بعد   ولم ه  أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصدار 

 

 2022يناير    1المعايير والتعديالت والتفسيرات التي يسري مفعولها للفترة المحاسبية للبنك والتي تبدأ في  

 

  2021ديسمبر    31على النحو المطبق في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  باستمرار  السياسات المحاسبية    يطبق البنك 

 حسب الموضح أدناه.   أسعار الفائدة بين البنوك   بين   االنتقال   باستثناء 

 

 . 2021ديسمبر    31تتوافق مع تلك الواردة في البيانات المالية للسنة المنتهية في    البنك إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى  

 

لى تغييرات  إ   الوارد أدناه اعتماد    عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة تلك. وال يؤدي   ويطبق البنك التعديالت التالية على المعايير الحالية 

 ن عنها سابقاً للبنك. ل في صافي األرباح أو حقوق الملكية المع 

 

 سارية من  الوصف 

)التعديالت على المعيار    2المرحلة    – إعادة تشكيل المقارنة المعيارية لسعر الفائدة  

والمعيار    39والمعيار المحاسبي الدولي رقم    9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

  4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    7إلعداد التقارير المالية رقم  الدولي  

 ( 16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 2022يناير    1

 

 ولكن لم يسر مفعولها بعد    ، الصادرة المعايير  

 

. ويقيّم البنك في الوقت الحالي تأثير هذا المعيار  2023يناير    1اعتباراً من    عقود التأمين   17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  يسري  

 . حسب االنطباق   سريان مفعوله البنك هذا المعيار الجديد في تاريخ    تبع . وسي الجديد 
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 )تتمة(  التغيرات في السياسات والتقديرات واألحكام المحاسبية -2
 

 )تتمة(   المحاسبية التغييرات في السياسات    1- 2

 

 2المرحلة    – إعادة تشكيل المقارنة المعيارية لسعر الفائدة  التعديالت على  

 

التي قد   مسائل ال ، 2022يناير  1، التي يسري مفعولها من 2المرحلة  – إعادة تشكيل المقارنة المعيارية لسعر الفائدة  تتناول التعديالت على 

كيل المقارنة المعيارية لسعر الفائدة، بما في ذلك تأثيرات التغييرات على التدفقات النقدية  إعداد التقارير المالية نتيجة إعادة تش   تؤثر على 

فعلي من  وتوفر التعديالت إعفاء  بسعر فائدة معياري بديل.   المقارنة المعيارية لسعر الفائدة  استبدال  الناشئة عن  عالقات التحوط  أو  التعاقدية 

والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   39والمعيار المحاسبي الدولي رقم    9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    بعض اشتراطات 

  تحديد   في أساس   المتعلقة بالتغييرات   16  والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   4والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   7رقم  

 وبات المالية ومطلوبات عقود اإليجار ومحاسبة التحوط. ل والمط   التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية 

 

التدفقات النقدية التعاقدية لبند الموجودات المالية أو بند المطلوبات المالية    المنشأة حساب التغيير على أساس تحديد وتشترط التعديالت على  

  بتحديث سعر الفائدة الفعلي لبند الموجودات المالية أو بند المطلوبات المالية. باإلضافة على ذلك،   ذي تشترطه المقارنة المعيارية لسعر الفائدة ال 

 اسبة التحوط. توفر التعديالت بعض االستثناءات الشتراطات مح 

 

وتستحق    بأسعار الفائدة بين البنوك   للموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة المرتبطة   ويجري البنك مناقشات مع نظرائه حول التعرض 

 على المعلومات المالية المرحلية الموحدة للبنك.   ه ليس من المتوقع أن تكون للتعديالت تأثير جوهري . وترى اإلدارة أن 2022سنة    بعد 

 

ات  ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير 

يناير    1في    ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى على السنة المالية للبنك التي بدأت   ، إصدارها المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتي قد تم  

 وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك.   2022

 

 
  التقديرات واألحكام المحاسبية الرئيسية   2- 2  

المالية المرحلية الموجزة يتطلب من اإلدارة وضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية    المعلومات إن إعداد  
والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات  

تأكد، وبالتالي فقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى حدوث تغيرات مستقبلية في هذه التقديرات. عند اإلعداد، فإن  متفاوتة من الحكم وعدم ال 
صادر  المعلومات المالية المرحلية الموجزة، كانت األحكام الجوهرية األخرى التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والم 

 . 2021ديسمبر    31المالية المدققة وللسنة المنتهية في    البيانات ات غير المؤكدة نفس األحكام والمصادر المطبقة في  الرئيسية للتقدير 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 
 المالية  البيانات أسس إعداد  3-1

 
: إعداد التقارير  34الدولية إلعداد التقارير المالية، المعيار المحاسبي الدولي رقم  المالية المرحلية الموجزة للبنك وفقا للمعايير    المعلومات يتم إعداد    

 المالية المرحلية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 
 
المالية   المعلومات نك في المالية المرحلية الموجزة مماثلة لتلك المتبعة من قبل الب  البيانات إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل البنك في إعداد   

 . 1-2، باستثناء التغيرات في السياسات المحاسبية الموضحة في اإليضاح  2021ديسمبر    31السنوية للسنة المنتهية في  
 
المالية المرحلية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية السنوية التي تم إعدادها وفقاً    المعلومات ال تشتمل    

ديسمبر    31ية في  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وينبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية المدققة للبنك كما في وللسنة المنته 
ليست بالضرورة داللة على النتائج التي قد تكون متوقعة    2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    الستة . باإلضافة إلى ذلك، إن نتائج فترة  2021

 . 2022ديسمبر    31للسنة المالية الكاملة المنتهية في  
 
هذه     إعداد  التي    المعلومات وعند  الجوهرية  األحكام  كانت  الموجزة،  المرحلية  للبنك  المالية  المحاسبية  السياسات  تطبيق  اإلدارة عند  اتخذتها 

المبينة في    2021ديسمبر    31والمصادر الرئيسية للتقديرات نفس األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في  
 . 2-2إيضاح  

 
 
 

 ربحية األسهم  -   4
 
كما    لعدد اسات   العادية القاممة   المقستو    المتوات  المرج  إلى اسرحاح إلى حاملين اسات   العادية تت  احتستا     ستتند الرح  اساتااتي للست   ي 

 يلي: 
 

 أش ر غير المدققة المنت ية في    الستة لفترة   
 يونيو   30

 ─────────────────────── 
 2022 2021 
 دره  ألف   درهم ألف   
   

 26,922 83,274   صافي أرحاح الفترة 
 ══════════ ══════════ 

 المتوا  المرج  لعدد اسا   العادية: 
 المتوا  المرج  لعدد اسا   البالغ قيمة كل من ا دره  تاحد قيد التسوية  

 2,062,550,649 2,062,550,649 خالل الفترة    
 ══════════ ══════════ 

 دره    0,01 درهم   0,04 الرح  اساااي للس   الواحد  
 ══════════ ══════════ 
 
للرح  اساتتااتتي للستت   نعرًا لعد  قيا  البنك بأصتتدار أق أدتات قد يكون ل ا ت  ير ةلى رححية الستت      ة الرح  المخّفض للستت   مما ل   أرقا    إن 

 ةند ااتخدام ا. 
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 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  - 5
 
 

 غير مدققة  
 يونيو   30

 مدققة 
 ديسمبر   31

 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 56,424 35,455 الصندوق نقد في  
   

   أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي: 
 653,141 283,481 * الودائع القانونية والودائع األخرى لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي   

 1,300,000 1,000,000 تسهيل الودائع القصيرة 
 ─────── ─────── 
 1,318,936 2,009,565 
 ═══════ ═══════ 

 

 ألف دره (.   266,843  –   2021ديسمبر    31ألف دره  )   276,698تتضمن متطلبات االحتياطي القانوني بمبلغ    *
 

 

 مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  - 6
 

 مدققة  غير مدققة  
 ديسمبر   31 يونيو   30 
 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 228,735 182,813 ودائع تحت الطلب 
 150,000 250,000 ودائع ألجل 

 ─────── ─────── 
 432,813 378,735 
 ═══════ ═══════ 
 

ألف دره ( ةلى    134  -   2021ديستتتتتمبر    31ألف دره  )   66يحتفظ البنك بالمرحلة استلى من مخصتتتتتر خستتتتتارة االمتمان المتوقعة بمبلغ  
 مبالغه المستحقة من البنوك اسخرى. 

 
ألف دره ( مودةة لدى بنوك    137,268  –   2021ديستتتتتمبر    31ألف دره  )   165,674تشتتتتتتمل المستتتتتتحقات من البنوك اسخرى ةلى مبلغ  
ألف دره ( محتفظ ب ا ك امش    119,778  -   2021ديستتتتتتتتتتتتمبر    31ألف دره  )   30,481أجنبية خارج دتلة اإلمارات العرحية المتحدة. مبلغ  

 لمعامالت مشتقة. 
 
 

  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  12   - 

 
 )تتمة(   مبالغ مستحقة من بنوك أخرى  - 6
 

 تصنيف األرصدة اإلجمالية للمبالغ المستحقة من البنوك األخرى مع المراحل 
 

 
 

 
 تمويل إسالمي مدينة ذمم  و   وسلفيات قروض   - 7
 

 مدققة  غير مدققة  
 ديسمبر   31 يونيو   30 
 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  

   فيما يلي تصنيف محفظة القروض والسلفيات: 
   

 1,089,186   1,207,917   سحوبات على المكشوف 
 7,176,977   7,198,897   *   قروض ألجل )متوسطة وقصيرة األجل( 

 505,367   556,649   قروض مقابل إيصاالت أمانة 
 153,989   118,451   كمبياالت مخصومة 
 42,785   28,972   سلفيات نقدية أخرى 

 49,871   56,819   فواتير مسحوبة بموجب اعتمادات مستندية 
 ──────── ──────── 

 9,018,175   9,167,705   ومستحقات التمويل اإلسالمي القيمة اإلجمالية للقروض والسلفيات  
ومستحقات    ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة على القروض والسلفيات 

 التمويل اإلسالمي 
 (793,394 )  (804,825 ) 

 ──────── ──────── 
 8,213,350   8,374,311   ومستحقات التمويل اإلسالمي صافي القروض والسلفيات  

 ════════ ════════ 
 

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 117,788 -  -  117,788 أعلى درجة 
 315,025 -  -  315,025 الدرجة القياسية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 432,813 -  -  432,813 )غير مدققة(   2022  يونيو   30كما في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف   
     

 180,915 -  -  180,915 أعلى درجة 
 197,820 -  -  197,820 الدرجة القياسية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 378,735 -  -  378,735 )غير مدققة(   2021ديسمبر    31كما في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  13   - 

 
 )تتمة(   تمويل إسالمي مدينة ذمم  وسلفيات و قروض   - 7
 
 دره (. ألف    1,680,393  –   2021ديسمبر    31دره  ) ألف    1,531,981تشتمل قرتض التجزمة  * 
 

دره ( ت  تثبيت ا من خالل نافذة    ألف   454,646  -   2021  ديستتتتتتمبر   31دره  ) ألف    477,352إن ذم  التمويل اإلاتتتتتتالمي المدينة بمبلغ  
 إاالمية متوافقة مع أحكا  الشريعة بالبنك. 

 
، بلغ إجمالي القرتض التي تعرضتتال النخفاض فردق في الميمة قبل اقتطاأ أق مخصتتر لالنخفاض في الميمة ت   2022  يونيو   30في  

 دره (.   ألف   1,138,023  –   2021ديسمبر    31)   دره  ألف    1,004,477تقييمه ةلى أااس فردق مبلغا قدره  
 

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

 

 

  

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 20,999   -  -  20,999   أعلى درجة 
 7,812,698   -  412,260   7,400,438   الدرجة القياسية 
 329,531   -  329,531   -  قائمة المراقبة 

 1,004,477   1,004,477   -  -  التعثر 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,167,705   1,004,477   741,791   7,421,437   مجموأ الميمة المدرجة  إجمالي  
 ( 793,394)  ( 515,975)  ( 193,060)  ( 84,359)  خسامر االمتمان المتوقعة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 8,374,311   488,502   548,731   7,337,078   )غير مدققة(   2022  يونيو   30كما في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 المجموأ  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم  
     

 13,164   -  -  13,164   أعلى درجة 
 7,742,148   -  492,037   7,250,111   الدرجة القياسية 
 124,840   -  124,840   -  قائمة المراقبة 

 1,138,023   1,138,023   -  -  التعثر 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,018,175   1,138,023   616,877   7,263,275   مجموأ الميمة المدرجة  إجمالي  
 ( 804,825)  ( 544,709)  ( 175,053)  ( 85,063)  خسامر االمتمان المتوقعة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 8,213,350   593,314   441,824   7,178,212   )مدققة(   2021ديسمبر    31كما في  

  ══════════  ══════════  ══════════  ══════════ 
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 : ومستحقات التمويل اإلسالمي اسرصدة االجمالية للقرتض تالسلفيات    الحركة في 
 

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  القيمة المدرجة اإلجمالية 

     
 9,018,175   1,138,023   616,877   7,263,275   2021ديسمبر    31كما في  
 228,630   42,818   28,824   214,636   والتي تم سدادها    الموجودات المنشأة حديثاً صافي  

 ( 79,100)  ( 79,100)  -  -  المشطوبات 
 -  6,162   83,791   ( 89,953)  1المحول من المرحلة  
 -  8,644   ( 22,594)  13,950   2المحول من المرحلة  
 -  ( 112,070)  92,541   19,529   3المحول من المرحلة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,167,705 1,004,477   741,791   7,421,437   2022  يونيو   30كما في  

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

 المجموأ  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   القيمة المدرجة اإلجمالية 

     
 10,669,183    1,677,199    1,523,926    7,468,058    2020ديسمبر    31كما في  

صافي  الموجودات المنشأة حديثاً   والتي تم  

 سدادها  

   (193,816 )    (243,833 )    (201,500 )    (639,149 ) 

 ( 1,011,859)    ( 1,011,859)      -        -    المشطوبات 
     -      34,881     291,710     ( 326,591)    المحول من المرحلة  1
     -      639,302   ( 954,926)      315,624   2المحول من المرحلة  
 -  -  -  -  3المحول من المرحلة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,018,175   1,138,023     616,877     7,263,275   2021ديسمبر    31كما في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 مخصص االنخفاض في القيمة للقروض والسلفيات:   الحركة في 
 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  القيمة المدرجة اإلجمالية   

     
 804,825   544,655   175,107   85,063   2021ديسمبر    31الرصيد كما في  

التغيرات نتيجة للمخصصات المثبتة في الرصيد االفتتاحي  
 والتي تم: 

    
 -  -  ( 1,745)  1,745   شهراً   12تحويلها إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  

إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر    تحويلها 
 غير المعرضة لالنخفاض في القيمة االئتمانية 

 (40,874 )   40,874  -  - 
إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر    تحويلها 

 لالنخفاض في القيمة االئتمانية  المعرضة 
 -   11,178  (11,178 )  - 

إلى الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر    تحويلها 
لالنخفاض في القيمة االئتمانية بشأن التزامات   المعرضة 

 ومطلوبات طارئة 

 -  -   50   50 

 67,619   61,548   ( 32,354)  38,425   المحّمل على بيان الدخل 
 ( 79,100)  ( 79,100)  -  -  مشطوبات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 793,394 515,975   193,060   84,359   )غير مدققة(   2022  يونيو   30كما في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  15   - 

 تمويل إسالمي مدينة )تتمة( ذمم  قروض وسلفيات و  - 7
 

 

 المجموأ  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   
     

 1,655,544 1,273,305 294,841 87,398 2020ديسمبر    31الرصيد كما في  
     

 -  -  ( 2,907)      2,907   ش راً   12ت  تحويل ا إلى الخسارة االمتمانية المتوقعة لمدة  
المحول إلى الخسارة االمتمانية المتوقعة ةلى مدى العمر  

 -  -    26,076   ( 26,076)    غير المعرضة لالنخفاض في الميمة االمتمانية 
المحول إلى الخسارة االمتمانية المتوقعة ةلى مدى العمر  

 -  204,477 ( 204,477)  -  المعرضة لالنخفاض في الميمة االمتمانية 
المحول إلى الخسارة االمتمانية المتوقعة ةلى مدى العمر  

 المعرضة لالنخفاض في الميمة االمتمانية ةلى 
 تالمطلوحات الطارمة   االلتزامات   

 -  - 10,960 10,960 

   150,180     67,772   61,574 20,834 المحّمل ةلى بيان الدخل 
 ( 1,011,859)  ( 1,011,859)  -  -  مشطوحات 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 804,825 544,655 175,107 85,063 )مدققة(   2021ديسمبر    31كما في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  16   - 

 
 
 استثمارات وأدوات اسالمية  - 8
 
 غير مدققة  

   2022  يونيو   30
─────────────────────── 

 مدققة 
 2021ديسمبر    31

─────────────────────── 
 المجموع  غير مدرجة  مدرجة  المجموع  غير مدرجة  مدرجة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       : الدين 
القيمة العادلة من خالل  
 األرباح أو الخسائر 

      

 -  -  -  -  -  -  محلية 
 -  -  -  712 -  712 خارجية 

       
القيمة العادلة من خالل بنود    

 الدخل الشامل األخرى 
      

 2,314,568 -  2,314,568 1,955,764 -  1,955,764 محلية 
   1,106,020   -    1,106,020   979,786 -  979,786 خارجية 

       
       التكلفة المطفأة   

 -  -  -  249,099 -  249,099 محلية 
 111,176 -  111,176 241,382 -  241,382 خارجية 

 ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 3,531,764 -  3,531,764 3,426,743 -  3,426,743 مجموع سندات الدين 

 ═══════ ═══════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 
       حقوق الملكية: 

القيمة العادلة من خالل بنود    
 الدخل الشامل األخرى 

      
   467     467       -    467 467 -  محلية 

 228 76   152   173 76 97 خارجية 
       
 ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 695 543 152 640 543 97 مجموع حقوق الملكية 
 ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

   3,532,459     543     3,531,916   3,427,383 543 3,426,840 مجموع االستثمارات 
 ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
       

 خسائر االئتمان المتوقعة 
 

   (2,242 )    (2,242 ) 
   ────────   ──────── 

 3,530,217   3,425,141   صافي االستثمارات 
   ════════   ════════ 
 
 

دره (    ألف   816,437  -   2021ديستتتتتتتتتتمبر    31دره  ) ألف    652,579تتضتتتتتتتتتتمن المبالغ الواردة أةاله ااتتتتتتتتتتتثمارات في أترا  مالية بميمة  
دره   ألف    6,233يحتفظ البنك بمخصتتتتر لخستتتتامر االمتمان المتوقعة بمبلغ  مضتتتتمونة بموجف اتفا  إةادة الشتتتتراء المبر  مع المقرضتتتتين.  

 دره ( ةلى هذه استرا  المالية االاتثمارية المضمونة بموجف اتفاقيات إةادة شراء.   ألف   3,155  -   2021ديسمبر    31) 
 

  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  17   - 

 
 
 وأدوات إسالمية )تتمة( استثمارات   - 8
 

)الميمة العادلة من خالل بنود الدخل الشتتتتامل اسخرى تالت لفة المطف ة( مع  االاتتتتتثمارات في استرا  المالية  إجمالي اسرصتتتتدة من  تصتتتتني   
 المراحل: 

 

 
 

 المجموأ  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 1,703,378   -  -  1,703,378   أعلى درجة 
   1,828,386 -  -    1,828,386 الدرجة القياسية 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 3,531,764 -  -  3,531,764 مجموأ الميمة المدرجة  إجمالي  

 ( 25,502)  -  -  ( 25,502)  خسامر االمتمان المتوقعة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,506,262 -  -  3,506,262 )مدققة(   2021ديسمبر    31كما في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
لألوراق المالية االسصصصتثمارية )القيمة العادلة من خالن بنود الدخل اللصصصامل األخرى والت لفة    الحركة في مخصصصصص االنخفاض في القيمة 

 المطفأة(: 
 

 
 
 

  

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 1,725,907   -  -  1,725,907   أعلى درجة 
 1,700,836   -  -  1,700,836   الدرجة القياسية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 3,426,743   -  -  3,426,743   مجموأ الميمة المدرجة  إجمالي  

 ( 31,502)  -  -  ( 31,502)  خسامر االمتمان المتوقعة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 3,395,241   -  -  3,395,241   )غير مدققة(   2022  يونيو   30كما في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     
 25,502 -  -  25,502 2021ديسمبر    31الرصيد كما في    

 6,000 -  -  6,000 صافي المحمل إلى بيان الدخل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 31,502 -  -  31,502 )غير مدققة(   2022مارس    31كما في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  18   - 

 
 
 إسالمية )تتمة( استثمارات وأدوات   - 8
 

لألترا  المالية االاتتتتتتتتتتتثمارية )الميمة العادلة من خالل بنود الدخل الشتتتتتتتتتتامل اسخرى تالت لفة    الحركة في مخصتتتتتتتتتتر االنخفاض في الميمة 
 المطف ة(: )تتمة( 

 
 
 مبالغ مستحقة للبنوك  - 9
 
 مدققة  غير مدققة  
 ديسمبر   31 يونيو   30 
 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 5,525 18,759 ودائع تحت الطلب 
 2,405,463 1,892,218 ودائع ألجل 

 ─────── ─────── 
 1,910,977 2,410,988 
 ═══════ ═══════ 

 
 

  ألف   709,245  -   2021ديستتتتتتتمبر    31دره  )   ألف   587,254تتضتتتتتتتمن الودامع سجل قرتضتتتتتتتًا من خالل اتفاقيات إةادة الشتتتتتتتراء بميمة  
 دره (. 

 
 

 وودائع عمالء المعامالت االسالمية   ودائع العمالء  - 10
 

 مدققة  غير مدققة  
 ديسمبر   31 يونيو   30 
 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 7,304,064 7,266,862 ودائع ألجل  
 2,819,597 3,051,860 حسابات جارية 

 282,764 198,195 حسابات تحت الطلب وحسابات توفير  
 ─────── ─────── 
 10,516,917 10,406,425 
 ═══════ ═══════ 
 

  إجراءها دره ( ت     ألف   2,299,713  -   2021ديسمبر    31دره  ) ألف    2,250,293بمبلغ    تدامع إاالمية للعمالء تتضمن تدامع العمالء  
 من خالل نافذة إاالمية متوافقة مع أحكا  الشريعة بالبنك. 

  

 المجموأ  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     
 19,758 -  -  19,758 2020ديسمبر    31الرصيد كما في    

 5,744 -  -  5,744 صافي المحمل إلى بيان الدخل 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 25,502 -  -  25,502 )مدققة(   2021ديسمبر    31كما في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  19   - 

 
 

 القيمة   االنخفاض في صافي خسائر   - 11
 

 مخصر الخسامر المثبتة في بيان الدخل الموجز كما يلي: 
  30أشهر المنتهية في    الستة فترة   

 )غير مدققة(   يونيو 
 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  

   على:   االنخفاض في قيمة الموجودات المالية صافي  

 113,086   57,506   القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي 

 ( 26,745)  5,655   المطلوبات الطارئة 

 63   ( 68)  مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

 6,570   6,000   اإلسالمية االستثمارات واألدوات  

 ( 2)  -  القروض والسلفيات ومستحقات التمويل اإلسالمي تنازالت رئيسية على  

 ( 6,829)  ( 25,691)  المشطوبة   استرداد الديون المعدومة 

 3,562   -  صافي االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

 ─────── ─────── 

 89,705   43,402   صافي خسائر االنخفاض في القيمة 

 ═══════ ═══════ 

 
 

 التزامات ومطلوبات طارئة  - 12
 

  تمثل المطلوحات الطارمة االلتزامات المتعلقة باالمتمان بموجف اةتمادات مستتتتتندية تضتتتتمانات، تهي معدة لتلبية متطلبات ةمالء البنك تجاه 
في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي. تلدى البنك إجمالي التزامات  أطراف أخرى. تتمثل االلتزامات تستتتت يالت امتمانية غير مستتتتحوحة كما  

 متعلقة باالمتمان ةلى النحو التالي: 
 

 مدققة  غير مدققة  
 ديسمبر   31 يونيو   30 
 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

   مطلوبات طارئة 
 278,000 305,472 خطابات اعتماد 
 2,386,034 2,310,846 خطابات ضمان 

 ─────── ─────── 
 2,616,318 2,664,034 
 ═══════ ═══════ 

   التزامات 
 2,286,975 2,205,902 التزامات قروض غير مسحوبة   
 ═══════ ═══════ 
 

 المتوقعة. تعد جميع التزامات القرتض غير المسحوحة لدى البنك قابلة لإللغاء تال تدخل في حسا  الخسارة االمتمانية  
  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  20   - 

 
 

 التزامات ومطلوبات طارئة )تتمة(  - 12
 

 إجمالي األرصدة من االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل: تصنيف  
 

1المرحلة    2المرحلة    3المرحلة     المجموع  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

4,307   أعلى درجة    -  -   4,307  
,631,8312   الدرجة القياسية     203,191   -   822,1432,  
553,116   -  قائمة المراقبة    -   553,116  

153,636   -  -  التعثر     153,636  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

,938,2412   مجموأ الميمة المدرجة  إجمالي      319,744    153,636    6,31812,6  
( ,31610)  خسامر االمتمان المتوقعة    (899,47 )   (47,971 )   (106,186 )  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
غير  )   2022  يونيو   30كما في  
 ( مدققة 

  2,62232,1    271,845    105,665    0,13212,5  

 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

1المرحلة    2المرحلة    3المرحلة     المجموأ  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 4,947 -  -  4,947 أعلى درجة 
 2,397,525 -  310,828 2,086,697 الدرجة القياسية 
 53,351 -  53,351 -  قائمة المراقبة 

 208,211 208,211 -  -  التعثر 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,664,034 208,211 364,179 2,091,644 مجموأ الميمة المدرجة  إجمالي  
( 8,990)  االمتمان المتوقعة خسامر     (44,510 )   (247,03 )   (100,532 )  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
,6542,082 ( مدققة )   2021ديسمبر    31كما في    319,669 9161,17  502,5632,  

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

  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  21   - 

 
 

 التزامات ومطلوبات طارئة )تتمة(  - 12
 

  إجمالي األرصدة من المطلوبات الطارئة:   الحركة في 
1المرحلة    2المرحلة    3المرحلة     المجموأ  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  القيمة المدرجة اإلجمالية 
     

2,091,644   2021ديسمبر    31كما في        364,178    208,212  2,664,034 
الرصيد  التغيرات نتيجة الموجودات المالية المثبتة في  

 االفتتاحي والتي: 

    

( 87,637)  1تم تحويلها من المرحلة      87,637   -  - 
130,574   2تم تحويلها من المرحلة     (574130, )   -  - 
1,193   -  3تم تحويلها من المرحلة     (1,193 )   - 

78,35   خالل السنة   ( المنتهي ) المنشأ /     (2,690 )   (353,38 )   (7,7164 )  
 ──────── ─────── ────── ─────── 

2,93842,1     2022  يونيو   30كما في      319,744    153,636  86,3112,6  
 ════════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

 

1المرحلة    2المرحلة    3المرحلة     المجموأ  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  القيمة المدرجة اإلجمالية 

     

 2,743,205 91,262 791,621 1,860,322 2020ديسمبر    31كما في    
التغيرات نتيجة الموجودات المالية المثبتة في  

 الرصيد االفتتاحي والتي: 

    

( 58,986)  1تم تحويلها من المرحلة    58,986  -  - 
( 160,523)  160,523 2تم تحويلها من المرحلة     -  - 
( 125,109)  -  3تم تحويلها من المرحلة    125,109  - 

( 200,797)  129,785 خالل السنة   ( المنتهي ) المنشأ /     (8,159 )   (79,171 )  
 ─────── ─────── ────── ────── 

 2,664,034 208,212 364,178 2,091,644   2021ديسمبر    31كما في  
 ════════ ════════ ══════ ══════  
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 )تتمة( التزامات ومطلوبات طارئة   - 12
 

 :  لاللتزامات والمطلوبات الطارئة   الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة 
 

1المرحلة    2المرحلة    3المرحلة     المجموع  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 100,532 47,032 44,510 8,990 2021ديسمبر    31الرصيد كما في    
الرصيد  التغيرات بسبف مخصصات مثبتة في  

     االفتتاحي التي: 
( 13,042)  1تم تحويلها من المرحلة      13,042   -  - 
2,543   2تم تحويلها من المرحلة     (2,543 )   -  - 
( 798)  798 -  3تم تحويلها من المرحلة     - 

11,825   المحمل ةلى بيان الدخل    (9087, )    1,737  6545,  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

10,316   )غير مدققة(   2022  يونيو   30كما في      47,899    47,971    106,186  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 المجموأ  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   
     
 112,362 37,397 56,710 18,255 2020ديسمبر    31الرصيد كما في    

التغيرات بستتتتبف مخصتتتتصتتتتات مثبتة في الرصتتتتيد االفتتاحي  
 التي: 

    

 -  -  7,247 ( 7,247)  1تم تحويلها من المرحلة  
 -  -  ( 1,838)  1,838 2تم تحويلها من المرحلة  
 -    1,860   ( 1,860)  -  3تم تحويلها من المرحلة  

 ( 10,960)  ( 2,963)  ( 7,997)  -  المحمل ةلى بيان الدخل 
 ( 870)    10,738   ( 7,752)  ( 3,856)  التغيرات في التقدير  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 100,532 47,032 44,510 8,990 )مدققة(   2021ديسمبر    31كما في  

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 توزيعات األرباح  - 13
 

، ل  تُقترح أت ُتعتمد الحقًا أق توزيعات نقدية أت غير نقدية للستتتتتتتتنة  2022أبريل    14فتراضتتتتتتتتي المنعقد في  اال في اجتماأ الجمعية العمومية  
 ال شيء(.   -   2020ديسمبر    31)   2021ديسمبر    31المنت ية في  

 
 

 معلومات القطاعات  - 14
 

 : ين اذ القرارات التشغيلية، ت  تنعي  أنشطة البنك في قطاة سغراض تقدي  التقارير إلى المسؤتلين الرميسيين ةن اتخ 
 

يتولى بشكل رميسي إدارة القرتض تالتس يالت االمتمانية اسخرى تالودامع تالحسابات الجارية للعمالء   -  التجارية الخدمات المصرفية  
بشكل    حيث يختر كما يشمل هذا القطاأ اساوا  المالية  .  من الشركات تالمؤاسات التجارية 

  المالية تالخدمات التجارية تخدمات الخزينة، تأيضًا إدارة ةمليات  ا او اس الخدمات في  تقدي   ب رميسي  
 ك التمويل للبن 

 
تتس يالت السحف ةلى    يتولى بشكل رميسي إدارة تدامع العمالء اسفراد، تتقدي  قرتض للمست ل ين،  -  الخدمات المصرفية لألفراد 

المكشوف، تتس يالت بطاقات االمتمان، تتس يالت تحويل االموال، إضافة إلى الخدمات المصرفية  
 اإلاالمية. 

 
تجرق المعتامالت متا بين القطتاةتات تفقتًا للمعتدالت الحتاليتة في الستتتتتتتتتتتتتو  ةلى أاتتتتتتتتتتتتتاس تجتارق بحتال. تُتحمتّل   تُتدرج الفوامتد في قطتاةتات  

 ة إجمالية تُقار  الت لفة ال امشية لألموال. اسةمال ةلى أااس نسب 
 

 : 2022  يونيو   30أش ر المنت ية في    الستة فيما يلي معلومات القطاةات لفترة  
 
  

 
الخدمات المصرفية  
 للشركات التجارية 

 ألف درهم 
 الخدمات المصرفية 

 لألفراد 
 ألف درهم 

 المجموع 
 ألف درهم 

     
صافي دخل الفوامد تالدخل من صافي  
المنتجات اإلاالمية تالتوزيعات ةلى  

 المودةين 

 
  107,878    33,044    140,922  

     
91,327    دخل تشغيلي آخر     10,467    101,794  

     
( 116,040)    ( 28,733)    ( 87,307)   مصاري  تشغيلية   

     
339     ( 43,741)   صافي خسامر االنخفاض في الميمة   (43,402 )  

  ────── ─────── ────── 
68,157    اسرحاح للفترة     15,117    83,274  

  ════════ ════════ ════════ 
     

     النفقات الرأامالية
8,731    موجودات  ابتة -     930    9,661  

  ════════ ════════ ════════ 
     

     2022 يونيو 30في 
13,328,775   موجودات القطاأ    1,419,621    14,748,396  

  ════════ ════════ ════════ 
11,396,834    مطلوحات القطاأ     1,949,968    346,80213,  

  ════════ ═══════ ═══════ 
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 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  24   - 

 
 

 معلومات القطاعات )تتمة(  - 14
 

 : 2021  يونيو   30أش ر المنت ية في    الستة فيما يلي معلومات القطاةات لفترة  
 

  

الخدمات المصرفية  
 للشركات التجارية 

 ألف درهم 

 الخدمات المصرفية 
 لألفراد 
 ألف درهم 

 المجموع 
 ألف درهم 

     

صافي دخل الفوائد والدخل من صافي المنتجات  
  اإلسالمية والتوزيعات على المودعين 

 
 
  105,619 

 
 

  37,654 

 
 

  143,273 
     
 93,093   9,731   83,362    دخل تشغيلي آخر   
     
 ( 119,739)  ( 31,226)  ( 88,513)   مصاريف تشغيلية   
     
 ( 89,705)  ( 25,626)  ( 64,079)   صافي خسائر االنخفاض في القيمة   
  ────── ─────── ────── 

 26,922   ( 9,467)  36,389    للفترة   / )الخسائر(   األرباح 
  ════════ ════════ ════════ 
     النفقات الرأسمالية   
 5,323   680   4,643    موجودات ثابتة   -   
  ════════ ════════ ════════ 
       2021  يونيو   30في    

     
 14,548,740 1,858,484   12,690,256    موجودات القطاع 

  ════════ ═══════ ═══════ 
 13,052,077   2,155,446   10,896,631    مطلوبات القطاع 

  ════════ ════════ ════════ 
 

  للدخل التشتتتتتتغيلي يعمل البنك في منطقة جغرافية تاحدة فق ، تهي الشتتتتتتر  استاتتتتتت . تحناء ةليه، ل  يت  تقدي  المزيد من التحاليل الجغرافية  
 تصافي اسرحاح تصافي الموجودات. 

 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  - 15
 

ةالقة تتمثل في مستتتتتتتتاهمين يمل ون حصتتتتتتتتة جوهرية في أاتتتتتتتت   البنك،  يبر  البنك في اتتتتتتتتيا  العمل االةتيادق معامالت مع أطراف ذات  
تأةضتتتتاء مجلا إدارة البنك، تكبار موإفي إدارة البنك، تشتتتتركات خاضتتتتعة لستتتتيطرت   المباشتتتترة أت غير المباشتتتترة أت يماراتتتتون ةلي ا نفوذًا  

 كبيرًا. 
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 ةلى النحو التالي:   إن اسرصدة القاممة ال امة هي 
 
 مدققة  غير مدققة  
 ديسمبر   31 يونيو   30 
 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  

   مساهمون: 

   

 94 69 مبالغ مستحقة من البنوك 
 ═══════ ═══════ 

 3,454 3,572 مبالغ مستحقة إلى البنوك 
 ═══════ ═══════ 

 4,000 4,570 التزامات ومطلوبات محتملة 
 ═══════ ═══════ 

   أعضاء مجلس اإلدارة: 
   

 11,045 16,863 قروض وسلفيات 
 ═══════ ═══════ 

 7,151 4,642 ودائع العمالء 
 ═══════ ═══════ 

 45 45 التزامات ومطلوبات محتملة 
 ═══════ ═══════ 

   أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمون في المنشآت األخرى ذات العالقة: 
   

 171,989 198,448 وسلفيات قروض  
 ═══════ ═══════ 

 13 20 مبالغ مستحقة من البنوك 
 ═══════ ═══════ 

 273 273 مبالغ مستحقة إلى البنوك 
 ═══════ ═══════ 

 235,035 207,226 ودائع العمالء 
 ═══════ ═══════ 

 76,020 81,184 التزامات ومطلوبات محتملة 
 ═══════ ═══════ 

   كبار موظفي اإلدارة في البنك: 

   

 2,132 1,442 قروض وسلفيات 
 ═══════ ═══════ 

 4,312 4,145 ودائع العمالء 
 ═══════ ═══════ 

   المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم وكبار موظفي اإلدارة: 
   

 221 588 دخل فوائد مستحقة 
 ═══════ ═══════ 

 899 846 مستحقة مصاريف فوائد  
 ═══════ ═══════ 

 
  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  26   - 
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تالمصتتتتتتتتتاري  تالمشتتتتتتتتتتريات تحيع االاتتتتتتتتتتثمارات المتعلقة باسطراف ذات العالقة خالل الفترة تالمدرجة ضتتتتتتتتتمن بيان الدخل    الدخل فيما يلي  
 المرحلي: 

 
 أشهر المنتهية   الستة فترة   

  غير المدققة   يونيو   30في  

 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  

   العالقة المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتهم ذات  

   

 5,453 4,931 دخل الفوائد   
 ═══════ ═══════ 

 566 757 مصاريف الفوائد 
 ═══════ ═══════ 

 825 1,596 أتعاب مهنية 
 ═══════ ═══════ 

 ( 4,078)  -  خسائر من بيع االستثمارات 
 ═══════ ═══════ 

 66,105 -  بيع االستثمارات 
 ═══════ ═══════ 

 
 

 

 
 أشهر المنتهية   الستة فترة  
 غير المدققة   يونيو   30في  

 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 15 10 عدد كبار موظفي اإلدارة 
 ═══════ ═══════ 

   

 ألف درهم  ألف درهم  
   

 9,437 7,971 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل 
 808 718 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 ─────── ─────── 

 10,245 8,689 مجموع تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
 ═══════ ═══════ 

 61 16 دخل الفوائد 
 ═══════ ═══════ 

 -  3 مصاريف الفوائد 
 ═══════ ═══════ 
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 أشهر المنتهية   الستة فترة  
 غير المدققة   يونيو   30في  

 2022 2021 
 ألف درهم  درهم ألف   
   

 ( 1,228)  497 الدخل   بيان   ( إلى   ة المحمل )   / من المحررة    – خسائر االئتمان المتوقعة  
 ═══════ ═══════ 

   
 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 
إن الفوامد المحملة ةلى أت    اتتتتتير اسةمال. تنشتتتتت  اسرصتتتتتدة القاممة تالمعامالت المذكورة أةاله ةن اسةمال العادية للبنك تت  إجرا ها خالل  

 تإن اسرصدة القاممة في ن اية السنة غير مضمونة.   من اسطراف ذات ةالقة هي ب اعار الفامدة التجارية العادية. 
 

ة ب ا لفترة  قا  البنك بااتتتترجار مستتتاحة مكتبية في مواقع ةديدة مملوكة لطرف ذق ةالقة. تقد بلغال إيجارات العقارات تالمصتتتاري  المرتبط 
(. تيت  التفاتض ةلى إيجارات  دره    ألف   962  –   2021  يونيو   30)   دره    ألف   941  قيمة   2022  يونيو   30أشتتتتتتتتت ر المنت ية في    الستتتتتتتتتتة 

 العقارات في كل انة بناًء ةلى معدالت السو . 
 
 

 للطرف ذي العالقة:   جميع القروض والسلفيات   الحركة في إجمالي رصيد 
 

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  القيمة المدرجة اإلجمالية 

     
 185,166 -  61,355 123,811 2021ديسمبر    31كما في    

 31,586 -  10,663 20,923 والتي تم سدادها   الموجودات المنشأة حديثاً صافي  
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 216,752 -  72,018 144,734   2022  يونيو   30كما في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 المجموأ  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  القيمة المدرجة اإلجمالية 

     
 190,814 -  23,071 167,743 2020ديسمبر    31كما في    

 ( 5,648)  -  ( 383)  ( 5,265)  والتي تم سدادها   الموجودات المنشأة حديثاً صافي  
 -  -  40,505 ( 40,505)  1تم تحويلها من المرحلة  
 -  -  ( 1,838)  1,838 2تم تحويلها من المرحلة  
 -  -  -  -  3تم تحويلها من المرحلة  

 ─────── ─────── ────── ─────── 
 185,166 -  61,355 123,811 2021ديسمبر    31كما في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  
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 للطرف ذي العالقة:   جميع القروض والسلفيات مخصص االنخفاض في قيمة  الحركة في  
 

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     
 5,395   -  3,600   1,795   2021ديسمبر    31كما في    

 ( 497)  -  ( 141)  ( 356)  المحمل لبيان الدخل 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,898   -  3,459   1,439     2022  يونيو   30كما في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 المجموأ  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     
 3,972 -  1,854 2,118 2020ديسمبر    31كما في    

التغيرات نتيجة للمخصتتصتتات المثبتة في الرصتتيد االفتتاحي  
     تالتي ت : 

 -  -  ( 120)  120 ش راً   12تحويل ا إلى خسارة االمتمان المتوقعة لفترة  
 1,423 -  1,866 ( 443)  المحمل لبيان الدخل 

 ─────── ─────── ────── ─────── 
 5,395 -  3,600 1,795   2021ديسمبر    31كما في  

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 القيم العادلة لألدوات المالية  - 16
 

 يستخد  البنك التسلسل التالي لتحديد تحيان الميمة العادلة لألدتات المالية ةن طريق أااليف التقيي : 
 

 اساعار المتداتلة )غير المعدلة( في اساوا  النشطة للموجودات أت المطلوحات المتطابقة.  استل: المستوى  
 

أاتاليف أخرى ت ون في ا جميع المعطيات التي ل ا ت  ير جوهرق ةلى الميمة العادلة المستجلة جديرة بالمالحعة، اتواء   المستوى الثاني:  
 بشكل مباشر أت غير مباشر. 

 
أاتتاليف تستتتخد  في ا معطيات ل ا ت  ير جوهرق ةلى الميمة العادلة المستتجلة تال تستتتند ةلى بيانات جديرة بالمالحعة   الثالث: المستوى  

  في السو . 



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  29   - 

 
 

 القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  - 16
 

 األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 
 

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

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    2022  يونيو   30

     
 2,936,902 542 -    2,936,360 استثمارات 

 42,436 -  42,436 -  موجودات مشتقة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,936,360   42,436   542 2,979,338 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 6,995 -  6,995 -  مطلوبات مشتقة 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     2021ديسمبر    31
     

 3,421,284 543 -  3,420,741 استثمارات 
 16,054 -  16,054 -  مشتقة موجودات  

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,420,741 16,054 543 3,437,338 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 116,664 -  116,664 -  مطلوبات مشتقة 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 

 األدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
 

المي  العادلة لألدتات المالية غير المدرجة بالميمة العادلة ةلى النقد تاسرصتتتتتتتتدة لدى مصتتتتتتتترف اإلمارات العرحية المتحدة المركزق،  تشتتتتتتتتتمل  
تالمبالغ المستتتتتتتتتتحقة من بنوك أخرى، تالقرتض تالستتتتتتتتتلفيات، تاالاتتتتتتتتتتثمارات المحتفظ ب ا بالت لفة المطف ة تالموجودات اسخرى )بااتتتتتتتتتتثناء  

يت  تصتتتتتتتتتني   .  قة(، تالمبالغ المستتتتتتتتتتحقة للبنوك، تتدامع العمالء، تالمطلوحات اسخرى )بااتتتتتتتتتتثناء المطلوحات المشتتتتتتتتتتقة( الموجودات المشتتتتتتتتتت 
إن الميمة العادلة لألدتات المالية غير المدرجة    الموجودات تالمطلوحات المشتقة ضمن المستوى الثاني بناًء ةلى مدخالت السو  الملحوإة. 

 بصورة جوهرية ةن قيمت ا المدرجة.   بالميمة العادلة ال تختلف 
 
 

  –   2021ديستتتتتتتمبر    31دره  )   ألف   460,378مبلغ    2022  يونيو   30بلغال الميمة العادلة سدتات الدين المدرجة بالت لفة المطف ة كما في  
تحديد الميمة العادلة بناًء  يندرج تحديد الميمة العادلة سدتات الدين المدرجة ضتتتتتتتتتمن فرة المستتتتتتتتتتوى استل حيث يت     (. دره    ألف   111,176

ةلى المدخالت التي هي عبارة ةن اساتتتتعار المدرجة )غير المعدلة( في اساتتتتوا  النشتتتتطة للموجودات أت المطلوحات المما لة تالتي يمكن  
 للمنش ة الوصول إلي ا في تاريخ المياس. 

  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  30   - 

 
 

 الملتقات    - 17
 

 المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر 
 

الجداتل أدناه الميمة العادلة لألدتات المالية المشتتتتتقة المحتفظ ب ا لغرض المتاجرة المستتتتجلة كموجودات تمطلوحات باإلضتتتتافة للمبالغ  تع ر  
 اإلامية. 

 
 المبالغ االسمية خالل فترة االستحقاق     2022  يونيو   30
     
القيمة   

 العادلة 
 القيمة 

 العادلة   
 

 المبلغ  
 
 3خالل  

 
3 -12 

 
1 -5 

 
 أكثر من 

 سنوات   5 سنوات  شهرا   أشهر  اإلسمي  السلبية  االيجابية  

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

        
 -  -    1,578,757   724,138   2,302,895   ( 612)  2,013   عقود آجلة 

 600,000   304,647 -  -  904,647   ( 5,443)    5,443 مقايضات أسعار الفائدة 
 ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── ────── 

 7,456  (6,055 ) 3,207,542 724,138 1,578,757 304,647   600,000 
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 المبالغ االسمية خالل فترة االستحقاق     2021  ديسمبر   31

 القيمة  القيمة العادلة  
 العادلة   

 
 المبلغ  

 
 3خالل  

 
3 -12 

 
1 -5 

 
 أكثر من 

 سنوات   5 سنوات  شهرا   أشهر  اإلسمي  السلبية  االيجابية  

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

        
 -    504,340     907,270     758,524   2,170,134 ( 1,710)      10,600   عقود آجلة 

 600,000   482,415       -        -      1,082,415   ( 5,455)      5,454   مقايضات أسعار الفائدة 
 ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── 

 16,054  (7,165 ) 3,252,549   758,524     907,270   986,755 600,000 
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  31   - 

 
 

 الملتقات )تتمة(    - 17
 

 المشتقات المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر )تتمة( 
 

 ، احتفظ البنك بمقايضات أاعار الفامدة التالية ك دتات تحوطات الميمة العادلة لمخاطر أاعار الفامدة: 2022  يونيو   30كما في  
 

 االستحقاق المبالغ االسمية خالل فترة      
القيمة   

 العادلة 
 القيمة 

 العادلة   
 

 المبلغ  
 
 3خالل  

 
3 -12 

 
1 -5 

 
 أكثر من 

 سنوات   5 سنوات  شهرا   أشهر  اإلسمي  السلبية  االيجابية  

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

          2022  يونيو   30
  تحوط االستثمارات 

34,980 
 
 (939 )   

 
1,833,695   

 
 - 

 
93,304   

 
1,209,038   

 
531,353   

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

          2021  ديسمبر   31
  تحوط االستثمارات 

   -     
 
   (109,499 ) 

   
1,989,166   

 
   -     

   
146,900   

 
  1,180,635   

 
  661,631     

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

 
  31دره  )   ألف   1,805,125  بأجمالي تشتتتتتتتمل الميمة الدفترية للبنود المحوطة في بند ماالاتتتتتتتثماراتم في بيان المركز المالي بمبلغ ااتتتتتتمي  

بنود الدخل  تت لف هذه البنود المحوطة من أدتات الدين المحتفظ ب ا كميمة ةادلة من خالل  (.  دره    ألف   2,110,459  -  2021ديستتتتتتتتمبر  
   .الشامل اسخرى 

 
 :فعالية التحوط المحتسبة كما يلي ب قا  البنك بتثبيال اسرحاح  )الخسامر( التالية فيما يتعلق  

 
  

 2022  يونيو   30

 
 2021  يونيو   30

 الفعالية المثبتة  التغير في   الفعالية المثبتة  التغير في   

 األرباح والخسائر في   القيمة  في األرباح والخسائر  القيمة  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     
     

 5,247 72,440   22,134 143,473   في أدوات التحوط 
  ( 67,193)   ( 121,339)  في بنود التحوط 

 
 

 كفاية رأس المان نسبة     - 18
 

 مدققة  غير مدققة  
 ديسمبر   31 يونيو   30 
 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  
   

 % 12,6 % 12,0 نسبة الشق األول   حقوق المساهمين العادية 
 % 12,6 % 12,0 الشق األول من رأس المال 

 % 13,8 % 13,2 كفاية رأس المال نسبة  إجمالي  



 نك العربي المتحد )ش.م.ع( الب
 اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 

 )غير مدققة(   2022يونيو   30أشهر المنتهية في    الستة لفترة  

 -  32   - 

 
 

 كفاية رأس المان )تتمة( نسبة     - 18
 

المتحتدة في إطتار برنتامل التدة  االقتصتتتتتتتتتتتتتادق  كجزء من حزمتة تحفيز رأس المتال المقتدمتة من المصتتتتتتتتتتتتترف المركزق لتدتلتة اإلمتارات العرحيتة  
مارس    15٪ اتتتتارق المفعول من  60٪ بحد أقصتتتتى  2,5المستتتتت دف، ُيستتتتم  للبنوك باالاتتتتتفادة من احتياطي رأس المال التحوطي بنستتتتبة  

أس المال  ةند االاتتتتتتتت الك ال امل لتخفي  رأس المال هذا، ينخفض الحد اسدنى لمتطلبات نستتتتتتتبة كفاية ر   . 2022يونيو    30حتى    2022
يستتتتتتتمر البنك في االمتثال لمتطلبات الحد    ٪ المطبقة اتتتتتتابقًا( لفترات المحااتتتتتتبة التي تقع ضتتتتتتمن المدة المحددة. 13,0٪ )مقابل  11,5إلى  

 . 2022  يونيو   30في    ية المنت    للفترة اسدنى من رأس المال المعدل تفقًا لتعليمات المصرف المركزق لدتلة اإلمارات العرحية المتحدة  


