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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.      ٢٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

٤  

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر٣٠

فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر٣٠

----------------------------------------------------------

إیضاح
٢٠١٦

ألف درھم
٢٠١٥

ألف درھم
٢٠١٦

ألف درھم
٢٠١٥

ألف درھم

٢٢٩٫٦١٠٣١٩٫٠٢٢٧٢٧٫٣٤٢٩٥٢٫٠٥٤إیرادات الفوائد
)١٦٤٫٠٧٧()٢٣٢٫٠٧٩()٦٠٫٦٢١()٨١٫٤٧٤(مصروف الفوائد 

--------------------------------------------------------------------
١٤٨٫١٣٦٢٥٨٫٤٠١٤٩٥٫٢٦٣٧٨٧٫٩٧٧صافي إیرادات الفوائد

١٣٫٩٢١٢٠٫٠٢١٦٠٫٨٤٠٩٦٫٨٨٠صافي إیرادات الرسوم والعموالت
١٦٫٣٤٨١٨٫٧٢٠٥٧٫٣٠٩٥٩٫٤٨١إیرادات الصرف األجنبي
٥٫٣٦٧٧٣٫٢٣٨٥٣٫٩٢٨  ٣٢٫٤٦٧األرباح التشغیلیة األخرى

--------------------------------------------------------------------
٢١٠٫٨٧٢٣٠٢٫٥٠٩٦٨٦٫٦٥٠٩٩٨٫٢٦٦اإلیرادات التشغیلیة

)٦٠٠٫٢٦٠()٣٣٥٫٩٣٩()٤٦٥٫٧٧٢()١٠٤٫٣٤٦(٧صافي خسائر انخفاض القیمة
--------------------------------------------------------------------

٣٥٠٫٧١١٣٩٨٫٠٠٦)١٦٣٫٢٦٣(١٠٦٫٥٢٦صافي اإلیرادات/ المصاریف التشغیلیة
--------------------------------------------------------------------

)٢٠٤٫٠٨٦()١٦٨٫٧٢٤()٦٦٫٤٨٦(  )٥٦٫٩٤٤(مصاریف منافع الموظفین
)٢٣٫٠٩٣()٢٥٫٦٩٣()٧٫٨٣٤()٨٫٢٧٩(االستھالك

)٩٩٫٠٠٥()٦٨٫٥٥٠()٣٥٫٠٢٣()٢٤٫٣١٩(مصاریف تشغیلیة أخرى
--------------------------------------------------------------------

)٣٢٦٫١٨٤()٢٦٢٫٩٦٧()١٠٩٫٣٤٣()٨٩٫٥٤٢(التشغیلیةمجموع المصاریف 
--------------------------------------------------------------------

٨٧٫٧٤٤٧١٫٨٢٢)٢٧٢٫٦٠٦(١٦٫٩٨٤صافي أرباح / (خسائر) الفترة
================================

والمخّفضة السھم (األساسیة/ (خسارة) ربحیة
٠٫٠٦٠٫٠٥)٠٫٢٠(٠٫٠١  ٤  بالدرھم اإلماراتي)

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



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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.     ٢٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

٥  

ي المنتھیة ففترة الثالثة أشھر 
سبتمبر٣٠

فترة التسعة أشھر المنتھیة 
سبتمبر٣٠في 

─────────────────────────────
٢٠١٦

ألف درھم
٢٠١٥

ألف درھم
٢٠١٦

ألف درھم
٢٠١٥

ألف درھم

٨٧٫٧٤٤٧١٫٨٢٢)٢٧٢٫٦٠٦(١٦٫٩٨٤صافي أرباح / (خسائر) الفترة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي یتم أو ُیحتمل إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان الدخل 
الموحد

)٥٢٫٦١٦(٤٨٫٩٢٩)٢٢٫٢٦٤(٧٣٢صافي التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات متاحة للبیع

ُمعاد تصنیفھا إلى بیان الدخل -استثمارات متاحة للبیع 
  )١٥٫٦٦٥()٣٦٫٤٧١()٣٣٫٠٥٧(٩٫٤١٤المرحلي الموحد

─────────────────────────
٦٨٫٢٨١(١٢٫٤٥٨)٥٥٫٣٢١(  ١٠٫١٤٦(

─────────────────────────
١٠٠٫٢٠٢٣٫٥٤١)٣٢٧٫٩٢٧(٢٧٫١٣٠مجموع الدخل/ (الخسارة) الشاملة للفترة

═════════════════════════



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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.٢٢إلى ٨على الصفحات من اإلیضاحات المدرجة 

٦  

سبتمبر٣٠فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
──────────────────────

٢٠١٦
ألف درھم

٢٠١٥
ألف درھم

األنشطة التشغیلیة 
٨٧٫٧٤٤٧١٫٨٢٢صافي ربح الفترة

تعدیالت لـ:
٢٥٫٦٩٣٢٣٫٠٩٣االستھالك

١٫١٥٦-خسارة من حذف ممتلكات ومعدات
٣٣٥٫٩٣٩٦٠٠٫٢٦٠صافي خسائر انخفاض القیمة

-٢٣٫٦١١إطفاء عالوة مدفوعة على استثمارات
)١٩٫٤٦٨()٤٠٫٠٤٥(صافي أرباح القیمة العادلة من استبعاد استثمارات

)١٫٠٨٩(-صافي أرباح القیمة العادلة من استبعاد استثمارات عقاریة
──────────────

٤٣٢٫٩٤٢٦٧٥٫٧٧٤التشغیلي قبل التغیرات في رأس المال العاملالربح 
──────────────

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
)٢٥٩٫٧٢٢(١٫٤٥١٫٧٠٢قروض وسلفیات

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مستحقة 
)٢٤٫٣٢٣()١٧٩٫٧٨٩(بعد ثالثة أشھر

)٢٠١٫٩٧٦()١٠٣٫٢٤٠(مبالغ مستحقة من بنوك أخرى بعد ثالثة أشھر
ھامش نقدي محتفظ بھ لدى بنوك نظیرة مقابل 

)٢٩٫٠٦٧()٦٫٦٧٨(قروض ومعامالت مشتقة
١١٧٫٧١٢)٨٫٥٨١(موجودات أخرى

٢٧٠٫٣٧١٧٩٨٫٤٥٥مبالغ مستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر
)٤٤١٫٥٠٤()٢٫٢٣٦٫٢١٥(ودائع العمالء

)٢٥٠٫٥٥٤()٨٩٫٦٦٤(مطلوبات أخرى
──────────────

٣٨٤٫٧٩٥)٤٦٩٫١٥٢(صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغیلیة
──────────────

األنشطة االستثماریة
)١٨٨٫٧٦٨()٢٧٫٦٨٥(التنفیذشراء ممتلكات ومعدات وأعمال رأسمالیة قید 

)٢٫٨٨٢٫٤٢٢()٤٫٥٣٩٫٦٠٦(شراء استثمارات
٣٫٨٩٢٫٣٢٧٢٫٤٩٤٫٤٣٤متحصالت من استرداد / بیع استثمارات

١٥٫٨٨٣-متحصالت من بیع استثمارات عقاریة
──────────────

)٥٦٠٫٨٧٣()٦٧٤٫٩٦٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
──────────────

األنشطة التمویلیة
٢٧٥٫٥٣٣)٤٢٢٫٣١٤(صافي (سداد) / متحصالت من متوسطة األجل

)١١٤٫٥٨٦(-توزیعات أرباح نقدیة
──────────────

١٦٠٫٩٤٧)٤٢٢٫٣١٤(صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من األنشطة التمویلیة
──────────────

)١٥٫١٣١()١٫٥٦٦٫٤٣٠(في النقد وما في حكمھصافي التغّیر 

٢٫٦١٠٫١٤٦١٫٩٧٠٫٣١١النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
──────────────

١٫٠٤٣٫٧١٦١٫٩٥٥٫١٨٠النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة
════════════════

شھر أو أقل:  أیشمل النقد وما في حكمھ المبالغ التالیة الواردة في بیان المركز المالي الموحد المرحلي والتي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة 

١٫٣٦٤٫٦٠٥٩٨٥٫٦١٢نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
٢١٢٫٣٢٥١٫٢٧٢٫٤٦٧مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

)٣٠٢٫٨٩٩()٥٣٣٫٢١٤(مبالغ مستحقة للبنوك 
──────────────

١٫٠٤٣٫٧١٦١٫٩٥٥٫١٨٠
════════════════



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

٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.٢٢إلى٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

٧

رأس المال
احتیاطي
خاص

احتیاطي
قانوني

احتیاطي
عام

احتیاطي
إعادة تقییم

أرباح
محتجزة

تغیرات متراكمة 
المجموعالعادلةفي القیم

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢.٨٩٣.٦٦١(٦٦.٨٩٣)١.١٤٥.٨٦١٤١٢.٦٥٩٤٩٥.٢١٤٩.٣١١٧٥٠٨٩٦.٧٥٩)١٨إیضاح –(معدل ٢٠١٥ینایر ١في 
٧١.٨٢٢-٧١.٨٢٢-----أرباح الفترة 

(٦٨.٢٨١)(٦٨.٢٨١)------الخسارة الشاملة األخرى للفترة 
٣.٥٤١(٦٨.٢٨١)٧١.٨٢٢-----مجموع الدخل الشامل للفترة 

--٢٧(٢٧)----تحویل استھالك األرض والمباني 
--(٢٢٩.١٧٢)----٢٢٩.١٧٢)١٣توزیعات أرباح غیر نقدیة (إیضاح 

(١١٤.٥٨٦)-(١١٤.٥٨٦)-----)١٣توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 
٢.٧٨٢.٦١٦(١٣٥.١٧٤)١.٣٧٥.٠٣٣٤١٢.٦٥٩٤٩٥.٢١٤٩.٣١١٧٢٣٦٢٤.٨٥٠)١٨إیضاح –(معدل ٢٠١٥سبتمبر ٣٠في 

٢.٥٦٩.٩٥٥(١٠٩.٨٦٦)١.٣٧٥.٠٣٣٤١٢.٦٥٩٤٩٥.٢١٤٩.٣١١٧١٤٣٨٦.٨٩٠)١٨إیضاح –(معدل ٢٠١٦ینایر ١في 
٨٧.٧٤٤-٨٧.٧٤٤-----أرباح الفترة 

١٢.٤٥٨١٢.٤٥٨------الشامل اآلخر للفترة الدخل 
٨٧.٧٤٤١٢.٤٥٨١٠٠.٢٠٢-----مجموع الدخل الشامل للفترة 

--٣١(٣١)----تحویل استھالك األرض والمباني 
٢.٦٧٠.١٥٧(٩٧.٤٠٨)٢٠١٦١.٣٧٥.٠٣٣٤١٢.٦٥٩٤٩٥.٢١٤٩.٣١١٦٨٣٤٧٤.٦٦٥سبتمبر ٣٠في 



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٨

الوضع القانوني واألنشطة١

) كشركة عامة ذات مسؤولیة محدودة في إمارة الشارقة. وقد قام البنك بتغییر تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع
بموجب المرسوم الصادر عن صاحب ١٩٨٢شكلھ القانوني إلى شركة مساھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة في عام 

جاریة لدولة السمو حاكم إمارة الشارقة، وتم تسجیل البنك كشركة مساھمة عامة وفقاً ألحكام قانون الشركات الت
(وتعدیالتھ). یقع مكتب البنك المسجل في إمارة الشارقة، اإلمارات ١٩٨٤) لسنة ٨اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

، الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة.  ٢٥٠٢٢العربیة المتحدة، وعنوانھ ص. ب. 

مكاتبھ وفروعھ في دولة اإلمارات العربیة إن نشاط البنك یتمثل في مزاولة األعمال البنكیة التجاریة من خالل 
المتحدة. إضافة إلى ذلك، یزاول البنك العملیات المصرفیة اإلسالمیة من خالل أقسام الخدمات المصرفیة اإلسالمیة 

المتواجدة في فروع مختارة.

نك وشركتھ التابعة، الب٢٠١٦سبتمبر ٣٠تشمل المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة المنتھیة في 
"شركة الصدارة لالستثمار" (ُیـشار إلیھما معاً باسم "المجموعة").

أساس اإلعداد٢

"التقاریر ٣٤لقد تم إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للمجموعة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
المالیة المرحلیة". 

ال تشتمل المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البیانات 
دیسمبر ٣١أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة المدققة للمجموعة كما في وینبغيالمالیة السنویة، 

٢٠١٥.

("قانون الشركات التجاریة") حیز ٢٠١٥) لسنة ٢عربیة المتحدة رقم (دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات ال
وتخضع المجموعة ألحكامھ. وقد قامت المجموعة بتقییم ودراسة ٢٠١٥التنفیذ اعتباراً من األول من یولیو لعام 

یونیو ٣٠ایة أحكام قانون الشركات التجاریة، وھي بصدد االمتثال ألحكامھ خالل الفترة االنتقالیة التي ُمددت لغ
٢٠١٧.

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة تتوافق مع تلك المتبعة 
المعاییر ، باستثناء تبني ٢٠١٥دیسمبر ٣١المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في الموحدة في إعداد البیانات المالیة 

.٢٠١٦ینایر ١الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة التي أصبحت ساریة اعتباراً من 

٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي بدأت في 

عنوان المعیارالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

ات یسري على الفتر
تبدأ  السنویة التي 

بعدفي أو 

٢٠١٦ینایر ١عرض البیانات المالیة (مبادرة اإلفصاح)١المعیار المحاسبي الدولي رقم 
٢٠١٦ینایر ١البیانات المالیة الموحدة ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

٢٠١٦ینایر ١في شركات شقیقة ومشاریع مشتركةاالستثمارات٢٨المعیار المحاسبي الدولي رقم 
٢٠١٦ینایر ١األدوات المالیة: اإلفصاحات *٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

٢٠١٦ینایر ١منافع الموظفین *١٩المعیار المحاسبي الدولي رقم 
٢٠١٦ینایر ١التقاریر المالیة المرحلیة *٣٤المعیار المحاسبي الدولي رقم 

المعاییر بموجبھا تم تعدیل والتي ٢٠١٤-٢٠١٢ھذه التحسینات السنویة الصادرة لفترة التقاریر المالیة من تمثل *
.سالفة الذكر

لیس ھناك أي تأثیر جوھري لھذه التعدیالت على المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للمجموعة.
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  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٩

(تابع)الھامة السیاسات المحاسبیة ٣

  (تابع) ٢٠١٦ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الساریة على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي بدأت في 

ال توجد أي معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تفسیرات صادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة 
والتي كان من الممكن أن ٢٠١٦ینایر ١ألولى على السنة المالیة التي بدأت في للتقاریر المالیة كانت ساریة للمرة ا

یكون لھا تأثیر جوھري على المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للمجموعة.

ینایر ١المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الصادرة لكن غیر الساریة على الفترة المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ في 
ولم یتم تطبیقھا بشكل مبكر٢٠١٦

ات یسري على الفترعنوان المعیارالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم
السنویة التي تبدأ في أو 

بعد

٢٠١٧ینایر ١بیان التدفقات النقدیة (مبادرة اإلفصاح)٧المعیار المحاسبي الدولي رقم 

٢٠١٨ینایر ١اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

٢٠١٨ینایر ١األدوات المالیة٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

٢٠١٩ینایر ١اإلیجارات١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

لدى المجموعة خطط فعلیة لالمتثال للمعاییر الجدیدة المذكورة أعاله والتعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرات 
لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي قد تم إصدارھا ولكن لم تدخل حیز التطبیق حتى تاریخھ على 

. وقد قام البنك بتقییم تأثیر المعاییر والتعدیالت والتفسیرات ٢٠١٦ر ینای١السنة المالیة للمجموعة التي بدأت في 
، وقرر أنھ لیس من المرجح وجود أي تأثیر جوھري، فیما عدا ٢٠١٦الجدیدة المذكورة على بیاناتھ المالیة لعام 
القیمة الذي الذي من المرجح أن ینتج عنھ مخصص إضافي النخفاض٩تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ال یزال قید التقییم. 

لیس ھناك معاییر أخرى من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرات صادرة 
عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة قد تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا للمرة األولى على السنة 

ویتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على المعلومات المالیة الموحدة ٢٠١٥ینایر ١یة للشركة التي تبدأ في المال
المرحلیة الموجزة للمجموعة.

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة

ر ضات تؤثإن إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافترا
على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف 

النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

وفي سبیل إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة، فإن األحكام الھامة التي أبدتھا اإلدارة في تطبیق 
السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت ھي نفس األحكام والمصادر 

.٢٠١٥دیسمبر ٣١المطبقة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة

المجموعة تتوافق مع تلك األھداف والسیاسات التي تم اإلفصاح إن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة لدى 
.٢٠١٥دیسمبر ٣١عنھا في البیانات المالیة الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتھیة في 
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١٠

ربحیة السھم٤

تستند الربحیة األساسیة للسھم الواحد على األرباح العائدة لحملة األسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم 
العادیة القائمة، ویتم حسابھا على النحو التالي: 

غیر مدققة
فترة التسعة أشھر المنتھیة في

سبتمبر٣٠
──────────────────────

٢٠١٦٢٠١٥
درھمدرھم 

٨٧٫٧٤٤٫٠٠٠٧١٫٨٢٢٫٠٠٠صافي أرباح الفترة
══════════════════

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة:
١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦١٫١٤٥٫٨٦١٫٤٧٢أسھم عادیة بقیمة درھم واحد لكل سھم في بدایة الفترة

٢٠١٥تأثیر توزیعات أسھم منحة مصدرة خالل 
٢٢٩٫١٧٢٫٢٩٤-بقیمة درھم واحددرھم لكل سھم ٠٫٢٠بواقع 

──────────────────
المتوسط المرجح لعدد األسھم البالغ قیمة كل منھا 

١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦١٫٣٧٥٫٠٣٣٫٧٦٦درھم واحد والقائمة خالل الفترة
══════════════════

درھم ٠٫٠٥درھم ٠٫٠٦الربحیة األساسیة للسھم الواحد

(راجع ٢٠١٥المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة للفترة لیشمل تأثیر توزیعات أسھم المنحة المصدرة في تم تعدیل 
.)١٣إیضاح 

مبالغ الربحیة المخّفضة للسھم ھي مماثلة للربحیة األساسیة للسھم نظراً لعدم قیام البنك بإصدار أي أدوات كان من 
عند الممارسة.الممكن أن یكون لھا تأثیر على ربحیة السھم 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي٥

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٩٠٫٩٧١١٣٨٫٧١٩نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي:

١٫٢٧٣٫٦٣٤١٫١١٥٫٣٠١حساب مقاصة
٤٥٠٫٠٠٠٨٠٠٫٠٠٠شھادات إیداع

٧٥١٫١٢١١٫٠٢١٫٣٣٢متطلبات االحتیاطي
──────────────

٢٫٥٦٥٫٧٢٦٣٫٠٧٥٫٣٥٢
══════════════

إن متطلبات االحتیاطي المحتفظ بھا لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بالدرھم اإلماراتي والدوالر 
متوفرة لالستخدام في عملیات المجموعة الیومیة وال یمكن سحبھا إال بموافقتھ. مع ذلك، فإن مصرف األمریكي غیر 

، قد سمح ٢٠٠٨سبتمبر ٢٤الصادر بتاریخ ٤٣١٠/٢٠٠٨اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، في تعمیمھ رقم 
بنسبة  غ االحتیاطیات بفائدة سنویة تزیدمؤقتاً للبنوك بسحب أكثر من المحدد لھم في حساباتھم الجاریة (أ) لغایة مبل

عن السعر السائد باتفاقیة إعادة الشراء لدى المصرف المركزي، و (ب) بما یزید عن االحتیاطیات بفائدة سنویة %٣
عن السعر السائد باتفاقیة إعادة الشراء لدى المصرف المركزي. ویتغیر مستوى االحتیاطي المطلوب  %٥تزید بنسبة 

فقاً لتوجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.في كل شھر و
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١١

مبالغ مستحقة من بنوك أخرى٦

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٢١٣٫٨٦٦١٧٧٫٦٨٧ودائع تحت الطلب
٢٦٥٫٠٩٤٦٨٦٫٦٩٩ودائع ألجل

──────────────
٤٧٨٫٩٦٠٨٦٤٫٣٨٦
══════════════

٥٥٤٫٠٩١٫٠٠٠: ٢٠١٥دیسمبر ٣١درھم (٢٧٠٫٧٠٣٫٠٠٠المبالغ المستحقة من البنوك تشمل مبلغاً وقدره 
درھم ٧١٫٥٨٨٫٠٠٠درھم) مودع لدى بنوك أجنبیة خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ویتم االحتفاظ بمبلغ 

درھم) كھامش للمعامالت المشتقة.٦٤٫٩١٠٫٠٠٠: ٢٠١٥دیسمبر ٣١(

قروض وسلفیات٧

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

فیما یلي تصنیف محفظة القروض والسلفیات:

١٫٤١٣٫٥٩٥١٫٥٤٨٫٢٠٨سحوبات على المكشوف
١١٫٤٣١٫١٩٦١٢٫٢٨٦٫١٢٥قروض ألجل (قصیرة ومتوسطة األجل)

١٫٢٨٤٫١١٩١٫٦٤٠٫٢٢٥قروض مقابل إیصاالت أمانة
٢٩٢٫٤٩٢٧٦٣٫٧٣٤كمبیاالت مخصومة
٨٥٫٠١٥٩٥٫٦٨١سلفیات نقدیة أخرى

٨٤٫١٦٥١٥٦٫٦٨٣فواتیر مسحوبة بموجب اعتمادات مستندیة
────────────────

  ١٤٫٥٩٠٫٥٨٢١٦٫٤٩٠٫٦٥٦القیمة اإلجمالیة للقروض والسلفیات
)٨١٩٫٠٢٥()٧٠٦٫٥٩٢(ناقصاً: مخصص االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات

────────────────
١٣٫٨٨٣٫٩٩٠١٥٫٦٧١٫٦٣١صافي القروض والسلفیات

════════════════
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١٢

قروض وسلفیات (تابع)٧

وفیما یلي الحركات فيیتم إظھار القروض والسلفیات صافیة من مخصص االنخفاض في قیمة قروض وسلفیات.
المخصصات:

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٨١٩٫٠٢٥٥٢٥٫٥٣١ینایر١الرصید في 
──────────────

٥٢٠٫٧٧٩٩٣٤٫٨٦١المخصص خالل الفترة / السنة
)٣٢٫٢١٢()١٧٣٫٣٨٤(المحّرر خالل الفترة / السنة

──────────────
٣٤٧٫٣٩٥٩٠٢٫٦٤٩

)٦٠٩٫١٥٥()٤٥٩٫٨٢٨(مبالغ محذوفة (بالصافي) خالل الفترة / السنة
──────────────

٧٠٦٫٥٩٢٨١٩٫٠٢٥الرصید
══════════════

، بلغ مجموع مبالغ القروض التي تعرضت النخفاض في القیمة بشكل فردي قبل اقتطاع أي ٢٠١٦سبتمبر ٣٠في 
٢٠١٥:٦٦١٫١٥٠٫٠٠٠دیسمبر ٣١درھم (٦٥٠٫٥٤٥٫٠٠٠مخصص النخفاض القیمة تم تقییمھ على أساس فردي 

درھم).

فیما یلي مخصص خسائر االئتمان المعترف بھا في بیان الدخل الموحد:

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٣٤٧٫٣٩٥٩٠٢٫٦٤٩صافي االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات
)١٤٫٨٥٨()١١٫٤٥٦(مستردات من حذف دیون معدومة

──────────────
٣٣٥٫٩٣٩٨٨٧٫٧٩١مخصص خسائر االئتمان

══════════════
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١٣

استثمارات٨

غیر مدققة
٢٠١٦سبتمبر ٣٠

──────────────────────────

مدققة
٢٠١٥دیسمبر ٣١

─────────────────────────
المجموعغیر متداولة متداولة المجموعغیر متداولةمتداولة 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الدین
متاحة للبیع

٢٫٢٥٣٫٨٠٦-٢٫٨٠٧٫٧٧٤٢٫٢٥٣٫٨٠٦-٢٫٨٠٧٫٧٧٤محلیة 
٢٩٥٫٨٥٤-٤٦٩٫٧٧٣٢٩٥٫٨٥٤-٤٦٩٫٧٧٣خارجیة

───--──────────────────────────────────────

٢٫٥٤٩٫٦٦٠-٣٫٢٧٧٫٥٤٧٢٫٥٤٩٫٦٦٠-٣٫٢٧٧٫٥٤٧مجموع سندات الدین
══════════════════════════════════════════

حقوق الملكیة:
متاحة للبیع

٨٫٧٥٧٧٦٨٫٨٣٣٩٫٦١٤٧٦٩٫٦٩٠خارجیة
──────────────────────────────────────────

٨٫٧٥٧٧٦٨٫٨٣٣٩٫٦١٤٧٦٩٫٦٩٠مجموع حقوق الملكیة
══════════════════════════════════════════

٣٫٢٨٦٫٣٠٤٧٦٣٫٢٨٦٫٣٨٠٢٫٥٥٩٫٢٧٤٧٦٢٫٥٥٩٫٣٥٠مجموع االستثمارات
══════════════════════════════════════════

:٢٠١٥دیسمبر ٣١درھم (١٫٣٣١٫١٧٢٫٠٠٠تتضمن المبالغ الواردة أعاله أوراقا مالیة بقیمة استثماریة 
).١٠درھم) محتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة الشراء المبرمة مع المقرضین (إیضاح ٦٨٢٫٦١٣٫٠٠٠

٣١(٢٠١٦سبتمبر ٣٠شركات أو االستثمار فیھا خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في لم تقم المجموعة بشراء أي أسھم 
: ال شيء درھم).٢٠١٥دیسمبر 

استثمار عقاري٩

یمثل االستثمار العقاري مبنى داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة تم االستحواذ علیھ من خالل إغالق رھن على 
، لم تقم المجموعة باالستحواذ على استثمارات ٢٠١٦سبتمبر ٣٠قرض. وخالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

: ال شيء درھم).  ٢٠١٥دیسمبر ٣١عقاریة جدیدة (

دیسمبر ٣١تعدیل قیمة االستثمار العقاري اعتبارا من ٢٠١٦سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھر ترة تم خالل ف
لمزید من التفاصیل.  ١٨. لطفا راجع اإلیضاح رقم ٢٠١٤



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٤

مبالغ مستحقة للبنوك ١٠

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٧٨٫١٠٢٦٫٤٥٨ودائع تحت الطلب
١٫٦١١٫٨٨٦١٫٠٣١٫٤٨٨ودائع ألجل

──────────────
١٫٦٨٩٫٩٨٨١٫٠٣٧٫٩٤٦
══════════════

دیسمبر ٣١ملیار درھم (٩٩١٫٥٢١٫٠٠٠تشمل الودائع ألجل قروضا من خالل اتفاقیات إعادة شراء بقیمة 
ملیون درھم).٢٠١٥:٦٨٣٫٠٠٠٫٠٠٠

ودائع العمالء١١

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

٨٫٩٨٦٫٧٥٣١١٫٥٤٨٫٨٢٠ودائع ألجل وودائع تحت الطلب
٥٫١٧٥٫٢٠٥٤٫٧٠١٫١٨٣حسابات جاریة
٣٧٦٫٨٧٠٥٢٥٫٠٤٠حسابات توفیر

──────────────
١٤٫٥٣٨٫٨٢٨١٦٫٧٧٥٫٠٤٣
══════════════

قروض متوسطة األجل١٢

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

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

  ٢٫٣١٣٫٥٤٩٢٫٠١٩٫٦٥٥ینایر١الرصید كما في 
٥٥٠٫٨٤٥١٫٠٢٨٫٣٤٤قروض جدیدة

)٧٣٤٫٤٥٠()٩٧٣٫١٥٩(مبالغ مسددة
──────────────

١٫٨٩١٫٢٣٥٢٫٣١٣٫٥٤٩
══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٥

قروض متوسطة األجل (تابع)١٢

األجل:یوضح الجدول أدناه تفاصیل فترات االستحقاق والعمالت األجنبیة ومعدالت الفوائد للقروض متوسطة 

مدققةغیر مدققة
٣١سبتمبر٣٠

دیسمبر

العملةتاریخ االستحقاق
ثابت/
معدل الفائدةمتغیر

٢٠١٦
ألف درھم

٢٠١٥
ألف درھم

٣١٩٫٣٣٢-لیبور + ھامشمتغیر(دوالر أمریكي)٢٠١٦
٤٥٩٫٠٣٨١٫٠٥٧٫٧٨٠لیبور + ھامشمتغیردوالر أمریكي٢٠١٧
١٫٤٣٢٫١٩٧٩٣٦٫٤٣٧لیبور + ھامشمتغیرأمریكيدوالر ٢٠١٨

──────────────
١٫٨٩١٫٢٣٥٢٫٣١٣٫٥٤٩
══════════════

توزیعات األرباح١٣

، لم یتم اعتماد أو دفع أي توزیعات أرباح ٢٠١٦مارس ١٤خالل االجتماع العام السنوي للمساھمین المنعقد بتاریخ 
:٢٠١٤دیسمبر ٣١(٢٠١٥درھم لكل سھم بقیمة درھم واحد) فیما یتعلق بسنة ٢٠١٤:٠٫١٠دیسمبر ٣١نقدیة (

درھم). ١١٤٫٥٨٦٫١٤٧

درھم لكل سھم بقیمة درھم ٢٠١٤:٠٫٢٠دیسمبر ٣١توزیعات أرباح غیر نقدیة (كما لم یتم اعتماد أو إصدار أي 
درھم).٢٠١٤:٢٢٩٫١٧٢٫٢٩٤دیسمبر ٣١(٢٠١٥واحد) فیما یتعلق بسنة 

معلومات القطاعات١٤

ألغراض تقدیم التقاریر إلى المسؤولین الرئیسیین عن اتخاذ القرارات التشغیلیة، تم تنظیم أنشطة المجموعة في
أربعة قطاعات:

یتولى بشكل رئیسي إدارة القروض والتسھیالت االئتمانیة األخرى والودائع -الخدمات المصرفیة للشركات
والحسابات الجاریة للعمالء من الشركات والمؤسسات التجاریة.

تھلكین، للمسیتولى بشكل رئیسي إدارة ودائع العمالء األفراد، وتقدیم قروض -الخدمات المصرفیة لألفراد
وتسھیالت السحب على المكشوف، وتسھیالت بطاقات االئتمان، وتسھیالت 

تحویل األموال، إضافة إلى الخدمات المصرفیة اإلسالمیة.

یتولى بشكل رئیسي تقدیم خدمات األسواق المالیة، والتداول، والخزینة، -الخزینة
بالمجموعة.باإلضافة إلى إدارة عملیات التمویل الخاصة 

یتولى بشكل رئیسي إدارة القروض والتسھیالت االئتمانیة األخرى وتقدیمھا -أخرى
إلى القطاعات غیر األساسیة، باإلضافة إلى إدارة شركة الصدارة لالستثمار 

ووظائف المقر الرئیسي.

د تجاري بحت. وُتحّمل / ُتدرج الفوائتجري المعامالت ما بین القطاعات وفقاً للمعدالت الحالیة في السوق على أساس 
في قطاعات األعمال على أساس نسبة إجمالیة ُتقارب التكلفة الھامشیة لألموال.



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٦

(تابع)القطاعات معلومات ١٤

:٢٠١٦سبتمبر ٣٠فیما یلي معلومات القطاعات لفترة التسعة المنتھیة في 

الخدمات 
المصرفیة
للشركات

ألف درھم

الخدمات 
المصرفیة

لألفراد
ألف درھم

الخزینة
ألف درھم

أخرى
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

٢٤٩٫٣٠٠٩٧٫٨٩٤٢٤٫٦٤٤١٢٣٫٤٢٥٤٩٥٫٢٦٣صافي إیرادات الفوائد

٧٩٫٨٠٩٢٥٫٣٥٦٧٩٫٥٧٨٦٫٦٤٤١٩١٫٣٨٧إیرادات تشغیلیة أخرى 

)٢٦٢٫٩٦٧()١٩٫٢٨٠()٣٠٫٩٢٧()٩٠٫٣٧٩()١٢٢٫٣٨١(تشغیلیة مصاریف

انخفاض ئرخساصافي 
)٣٣٥٫٩٣٩()٢٩١٫٩١٤(-)٤٧٫٧٣٧(٣٫٧١٢القیمة

───────────────────────────────────
٧٤٤٫٨٧)١٨١٫١٢٥(٧٣٫٢٩٥)١٤٫٨٦٦(٢١٠٫٤٤٠ربح / (خسارة) الفترة

═══════════════════════════════════

نفقات رأسمالیة
١٥٫٢٢٧٩٫٤١٣٢٫٤٩٢٥٥٣٢٧٫٦٨٥ممتلكات ومعدات-

═══════════════════════════════════

٢٠١٦سبتمبر ٣٠في 

١٠٫٨٩٥٫٨٥٣٣٫٤٩٠٫٤١٠٦٫٤٠٨٫٣٠٢٩٢٣٫٩٦٨٢١٫٧١٨٫٥٣٣موجودات القطاع
════════════════════════════════════════

١٠٫٨٦١٫٨٣٩٤٫٢٠٦٫٠٣٠٣٫٧٢٤٫٥٤١٢٥٥٫٩٦٦١٩٫٠٤٨٫٣٧٦مطلوبات القطاع
════════════════════════════════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٧

معلومات القطاعات (تابع)١٤

:٢٠١٦سبتمبر ٣٠فیما یلي معلومات القطاعات لفترة التسعة المنتھیة في 

الخدمات 
المصرفیة
للشركات

ألف درھم

الخدمات 
المصرفیة

لألفراد
ألف درھم

الخزینة
ألف درھم

أخرى
ألف درھم

المجموع
ألف درھم

٤٤٫٣٦٨٢٨١٫٤١٩٧٨٧٫٩٧٧  ١٣١٫٥٤٤  ٣٣٠٫٦٤٦صافي إیرادات الفوائد

٩٤٫١٩٣٢٦٫٦٥٨٦١٫٨٦٢٢٧٫٥٧٦٢١٠٫٢٨٩إیرادات تشغیلیة أخرى

)٣٢٦٫١٨٤()٤٧٫٤٤٨()٣٠٫٨٣٣()١٣٦٫٩٣٥()١١٠٫٩٦٨(تشغیلیةمصاریف

انخفاض صافي خسائر 
)٦٠٠٫٢٦٠()٢٧٠٫٧٦١(-)٨٢٫٨٢٣()٢٤٦٫٦٧٦(القیمة

───--──────--──────--──────--──────--───
٧١٫٨٢٢)٩٫٢١٤(٧٥٫٣٩٧)٦١٫٥٥٦(٦٧٫١٩٥أرباح الفترة

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

نفقات رأسمالیة
٦٦٫٠٦٩١٥٫١٠١٧٫٥٥١١٨٨٫٧٦٨  ١٠٠٫٠٤٧ممتلكات ومعدات-

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

٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

٦٫٤٩٩٫٠٨٨١٫٧٨٦٫٦٦٣٢٣٫٦٦٣٫٦٢٣  ٤٫٠٨٧٫١٩٧  ١١٫٢٩٠٫٦٧٥موجودات القطاع
══════════════════════════════════════

٤٫٥١٤٫٢٧٢٣٫٣٥١٫٤٩٥٧٧٢٫٨٥٣٢١٫٠٩٣٫٦٦٨  ١٢٫٤٥٥٫٠٤٨مطلوبات القطاع
════════════════════════════════════════

وعلیھ، لم یتم تقدیم المزید من التحالیل تعمل المجموعة في منطقة جغرافیة واحدة فقط، وھي الشرق األوسط. 
الجغرافیة لإلیرادات التشغیلیة وصافي األرباح وصافي الموجودات.



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٨

التزامات ومطلوبات طارئة١٥

تمثل المطلوبات الطارئة االلتزامات المتعلقة باالئتمان بموجب اعتمادات مستندیة وضمانات معدة لتلبیة متطلبات عمالء 
أطراف أخرى. وتتمثل االلتزامات في التسھیالت االئتمانیة والتزامات النفقات الرأسمالیة للمجموعة غیر المجموعة تجاه 

المسحوبة كما في تاریخ بیان المركز المالي الموحد المرحلي. لدى المجموعة التزامات متعلقة باالئتمان على النحو التالي:

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

مطلوبات طارئة
٤٨٩٫٠٣٣٤٦١٫٣٥٨اعتمادات مستندیة

٢٫٩٧٧٫٦١٠٣٫٠٢٣٫٩٧٥ضمانات
──────────────

٣٫٤٦٦٫٦٤٣٣٫٤٨٥٫٣٣٣
══════════════

التزامات
٢٫٨٥٠٫٤٠٤٢٫٧٨٤٫٦٢٩التزامات قروض غیر مسحوبة

══════════════



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

١٩

معامالت األطراف ذات العالقة١٦

ُتبرم المجموعة في سیاق العمل االعتیادي معامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في مساھمین یملكون حصة 
جوھریة في المجموعة وأعضاء مجلس إدارة المجموعة وكبار موظفي إدارة المجموعة وشركات خاضعة 

لسیطرتھم المباشرة أو غیر المباشرة أو التي یمارسون علیھا نفوذاً كبیراً. 

األرصدة القائمة الھامة ھي على النحو التالي:إن 

مدققةغیر مدققة
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم وكبار موظفي اإلدارة 

٢٫١٠٢١١٥٫١٤٧مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
══════════════

١٤٩٫٤٤٤١٫٧٦٤للبنوكمبالغ مستحقة 
══════════════

٩١٫٨٠٨١٤١٫٧٠٣قروض متوسطة األجل
══════════════

٣١٩٫٩٤٧٢٦٧٫٧٤٥قروض وسلفیات
══════════════

٣١٩٫٩٠٤٣٧٣٫٧٥٩ودائع العمالء
══════════════

٨٥٫١٧٤٩٫٣٣٦استثمارات 
══════════════

٢٨٢٫٣٩١٢٩٧٫٨٣٦التزامات ومطلوبات طارئة
══════════════

٤٫٢٣١  ٥٫٧٩٩إیرادات فائدة مستحقة
══════════════

١٫٣٥٦١٫٠٦٦مصاریف فائدة مستحقة
══════════════

لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قیمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة  لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
: ال شيء درھم).٢٠١٥سبتمبر ٣٠، (٢٠١٦سبتمبر ٣٠في 



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٠

العالقة (تابع)معامالت األطراف ذات ١٦

فیما یلي اإلیرادات والمصاریف المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن بیان الدخل الموحد المرحلي:

غیر مدققة
فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر٣٠
──────────────────────

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درھمألف درھم

المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومنشآتھم وكبار موظفي اإلدارة

١٦٫٨٨٧٩٫٢٥٠إیرادات الفوائد
══════════════

٤٫٦٠٩٣٫٠٦٦مصاریف الفوائد
══════════════

تعویضات كبار موظفي اإلدارة كالتالي:

٢١٫٢٧٢٢٣٫٠١٧رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل 
══════════════

٢١٢٣عدد كبار موظفي اإلدارة 
══════════════

قامت المجموعة باستئجار مساحة مكتبیة في مواقع عدیدة مملوكة لطرف ذي عالقة. وقد بلغت إیجارات العقارات 
سبتمبر ٣٠درھم (٢٠١٦١٫٨٠٩٫٠٠٠سبتمبر ٣٠المنتھیة في والمصاریف المرتبطة بھا لفترة التسعة أشھر 

درھم). ویتم التفاوض على إیجارات العقارات في كل سنة وفقا لمعدالت السوق.٢٠١٥:١٫٧٦١٫٠٠٠

األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة ١٧

المالیة عن طریق أسالیب التقییم:تستخدم المجموعة المستویات التالیة لتحدید وبیان القیمة العادلة لألدوات 

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

أسالیب أخرى تكون فیھا جمیع المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة :المستوى الثاني
جدیرة بالمالحظة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.

أسالیب تستخدم فیھا معطیات لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند على بیانات :المستوى الثالث
ي السوق.جدیرة بالمالحظة ف



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢١

األدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة (تابع)١٧

األدوات والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة

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

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٦سبتمبر ٣٠

٧٦٣٫٢٨٦٫٣٨٠-٣٫٢٨٦٫٣٠٤استثمارات
٧٧٫٢٣٦-٧٧٫٢٣٦-موجودات مشتقة 
٧٨٫٠٠٠-٧٨٫٠٠٠-)١٨إیضاح –(معدلة استثمارات عقاریة

────────────────────────────
٣٫٢٨٦٫٣٠٤١٥٥٫٢٣٦٧٦٣٫٤٤١٫٦١٦
════════════════════════════

١٤٣٫٣١٨-١٤٣٫٣١٨-مطلوبات مشتقة 
════════════════════════════

٢٠١٥دیسمبر ٣١

٧٦٢٫٥٥٩٫٣٥٠-٢٫٥٥٩٫٢٧٤استثمارات
٢٩٫٣٤٣-٢٩٫٣٤٣-موجودات مشتقة 
٧٨٫٠٠٠-٧٨٫٠٠٠-)١٨إیضاح –(معدلة استثمارات عقاریة

────────────────────────────
٢٫٥٥٩٫٢٧٤١٠٧٫٣٤٣٧٦٢٫٦٦٦٫٦٩٣
════════════════════════════

٦٩٫٤٦٢-٦٩٫٤٦٢-مطلوبات مشتقة 
════════════════════════════

٣٠لم تكن ھناك أي حركات في الموجودات المصنفة ضمن المستوى الثالث خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
: ال شيء). ٢٠١٥دیسمبر ٣١(٢٠١٦سبتمبر 

األدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة

ة واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیتشتمل القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة على النقد
المتحدة المركزي، والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى، والقروض والسلفیات، والموجودات األخرى (باستثناء المبالغ 
المدفوعة مقدما)، والمبالغ المستحقة للبنوك، وودائع العمالء، والمطلوبات األخرى التي یتم تصنیفھا ضمن المستوى 

أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة في السوق. إن القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة الثاني على
العادلة ال تختلف اختالفا جوھریا عن قیمھا الدفتریة.



البنك العربي المتحد (ش.م.ع)
إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

  (تابع) ٢٠١٦سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

٢٢

تصحیح خطأ الفترة السابقة١٨

للمجموعة ي المدرج في البیانات المالیةأثناء عملیة تقییم االستثمار العقاري، كان ھناك خطأ في تقییم االستثمار العقار
، وتم تصویب ھذا الخطأ في الفترة الحالیة. أدى ھذا الخطأ إلى المبالغة في تقدیر ٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

درھم.١٨٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ  ٢٠١٤دیسمبر ٣١القیمة الدفتریة لالستثمار العقاري وصافي الربح للسنة المنتھیة في 

ینایر ١مقابل األرباح المحتجزة كما في ٢٠١٤دیسمبر ٣١یل تأثیر الخطأ أعاله المتعلق بالسنة المنتھیة في تم تعد
. وفیما یلي تأثیر تصحیح خطأ الفترة السابقة على نتائج المجموعة ومركزھا المالي: ٢٠١٦ینایر ١و٢٠١٥

كما ھو مدرج 
ُمعاد بیانھاتأثیر التعدیلسابقاً 

ألف درھمألف درھمألف درھمالمركز المالي الموحدبیان 
٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 

٧٨٫٠٠٠)١٨٫٠٠٠(٩٦٫٠٠٠االستثمار العقاري
٣٨٦٫٨٩٠)١٨٫٠٠٠(٤٠٤٫٨٩٠أرباح محتجزة 

═════════════════════
٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

٩٢٫٧٩٤)١٨٫٠٠٠(١١٠٫٧٩٤االستثمار العقاري
٨٩٦٫٧٥٩)١٨٫٠٠٠(٩١٤٫٧٥٩أرباح محتجزة 

═════════════════════


