
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
  
  البيـانـات المـاليـة المرحلية الموجزة الموحدة
  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠
  
  
  
  
  
  
  
  







٣ 
 

  

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  بيان الدخل المرحلي الموحد
  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

    
  لفترة الثالثــــة أشھــــر    

  يونيو ٣٠ــتھية في المن 
  لفترة الستة أشھــــر

  يونيو ٣٠المنــتھية في  
            

        ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
            

  ٣٣٣٫٠٣١  ٤٣٥٫٦٣٤  ١٧٣٫٧٣٣  ٢٢٦٫٢٠٨   إيرادات الفائدة
            

  )٧٣٫٨٨٠(  )٨٢٫٦٤٢(  )٣٧٫٩٧١(  )٤١٫٩٥٧(    مصروفات الفائدة
     ------------  -----------   ------------  -----------  

  ٢٥٩٫١٥١  ٣٥٢٫٩٩٢  ١٣٥٫٧٦٢  ١٨٤٫٢٥١    صافي إيرادات الفائدة
            

  ٤٢٫٠٧٤  ٥٨٫٢٧٢  ٢٢٫١٦٩  ٣٤٫٩٤٠    صافي إيرادات الرسوم والعموالت
             

  ١٦٫٨٩٢  ٢٤٫٠٧٦  ٩٫٤٥١  ١٣٫١٦٣  صافي أرباح الصرف الناتجة من التعامل بالعمالت األجنبية
            

  ٣٠٫٥١٦  ٤٢٫٦٨١  ١٦٫٩٥٤  ٢٠٫٠٢١    إيرادات تشغيلية أخرى
     ------------   ----------   ------------  -----------  

  ٣٤٨٫٦٣٣  ٤٧٨٫٠٢١  ١٨٤٫٣٣٦  ٢٥٢٫٣٧٥    إجمالي اإليرادات التشغيلية
            

  )٥٠٫١١٨(  )٧١٫٦٨٣(  )١٣٫٤١٣(  )٣٧٫٦٥٩(  ٧  مخصص خسائر االئتمان
    ----- -------  -----------   ------------  -----------  

  ٢٩٨٫٥١٥  ٤٠٦٫٣٣٨  ١٧٠٫٩٢٣  ٢١٤٫٧١٦    صافي اإليرادات التشغيلية
    -----------   ----------   ------------  -----------  
            

  )٦٦٫٩٠١(  )٩٠٫٨١١(  )٣٣٫١٦٢(  )٤٧٫٦٣٢(    مصروفات الموظفين
            

  )٥٫٩٦٧(  )٧٫٥٤٧(  )٢٫٩٧٩(  )٣٫٩٨٥(    تاالستھالك على الممتلكات والمعدا
            

  )٣٢٫٣٦١(  )٤٧٫٨٣٨(  )١٦٫٥٠٩(  )٢٣٫١٢٥(    المصروفات التشغيلية األخرى
     ------------   ------------   ------------   ------------  

  )١٠٥٫٢٢٩(  )١٤٦٫١٩٦(  )٥٢٫٦٥٠(  )٧٤٫٧٤٢(    إجمالي المصروفات التشغيلية
     ------------  -----------   ------------   ------------ 

  ١٩٣٫٢٨٦  ٢٦٠٫١٤٢  ١١٨٫٢٧٣  ١٣٩٫٩٧٤    أرباح الفترة
    ======  =====  ======  ======  
            

  ٠٫١٩٤  ٠٫٢٦١  ٠٫١١٩ ٠٫١٤٠ ٤  )درھم(ربحية السھم  
    =====  ====  ======  =====  

  
  
  

  .مرحلية الموجزة الموحدةجزءاً من ھذه البيانات المالية ال ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 
 
 
 
  
  



٤ 
 

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

    
  لفترة الثالثــــة أشھــــر  

  يونيو ٣٠المنــتھية في  
  لفترة الستة أشھــــر

  يونيو ٣٠المنــتھية في  
          
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ١٩٣٫٢٨٦  ٢٦٠٫١٤٢  ١١٨٫٢٧٣  ١٣٩٫٩٧٤  أرباح الفترة
        

          اإليرادات الشاملة األخرى
          

  ٢١٫٠٦٩  )٦٢٫٧٥٧(  ٤٫٧٩٣  )٥٦٫٩٩٧(  األرباح غير المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع) الخسائر(صافي 
          

  -  )١٣٫٨٠٨(  -  )١٠٫٤١٠(  بيع استثمارات متاحة للبيع/ عكس األرباح عند استرداد 
          

  -  ٧٫٥٨٨  -  ٧٫٧٦١  األرباح غير المحققة من عقود تحوط التدفقات النقدية
          

  )٦٫٤٦٥(  )٩٢٨(  )٦٫٤٦٥(  -  صافي الخسائر من إعادة تقييم ممتلكات ومعدات
   ------------  -----------   ------------  -----------  
  )١٤٫٦٠٤  )٦٩٫٩٠٥(  )١٫٦٧٢(  )٥٩٫٦٤٦  
   ------------  -----------   ------------  -----------  

  ٢٠٧٫٨٩٠  ١٩٠٫٢٣٧  ١١٦٫٦٠١  ٨٠٫٣٢٨  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ======  =======  ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  





  
  

٦ 
 

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  

  يونيو ٣٠لفترة الستة أشھــــر المنــتھية في   
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  

        تشغيليةاألنشطة ال
  ١٩٣٫٢٨٦  ٢٦٠٫١٤٢    أرباح الفترة

        :بنود ال تتضمن تدفقات نقدية
  ٥٫٩٦٧  ٧٫٥٤٧    االستھالك 
  ٥٠٫١١٨  ٧١٫٦٨٣    مخصص خسائر االئتمان 

        
        :بنود يتم أخذھا باالعتبار بشكل منفصل
  )٦٫٩٦٢(  )١٥٫٥٩٥(    صافي األرباح من بيع استثمارات 

  )١٫١٩٢(  -    العقارات االستثمارية أرباح التقييم العادل من
  -  )٢٫٦٠٠(    أرباح من بيع عقارات استثمارية

        

        : التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
  )١٫٥٧٢٫٤٨١(  )٢٫٤٣٨٫٠٤٦(    القروض والسلفيات

  ٢٫٥٠٥  -    المستحق من بنوك بعد ثالثة أشھر
  )٥٨٫١٤٠(  )١٥٥٫٤٠٠(    المستحق من مصرف اإلمارات المركزي

الھامش النقدي المحتفظ به من قبل بنوك مقابلة مقابل القروض 
  والمعامالت المشتقة

  ٩٫٠٠١  ٧٠  

  )٢٦٫٠٧٧(  )١٦٣٫٤١٨(    الموجودات األخرى
  ٥١٩٫٦٧٣  ١٨٩٫٤٢٠    المستحق إلى بنوك بعد ثالثة أشھر

  ٦٠٧٫٧٤٧  ٢٫٣٣٦٫٦٨٩    ودائع العمالء
  ٧١٫٣٨١  ٢٤٠٫٦٨٧    المطلوبات األخرى

       --------------   -------------   
األنشطة ) المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية الناتجة من 

  التشغيلية
  ٢٠٥٫١٧٤(  ٣٣١٫١٧٩(  

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

  )٦٣٫٠٦٢(  )٣٥٫٦٩١(    شراء ممتلكات ومعدات
  )١١٫٧٠٨(  )٥٦٫١٠٢(    شراء عقارات استثمارية

  )٤٣٨٫٢٦٥(  )١٫٦١٣٫٧٢٧(    شراء استثمارات
  ٢٧٦٫٥٣٧  ١٫٣٧٣٫٧٣٤    بيع استثمارات/ المتحصالت من استرداد

  -  ١٥٫٥٠٠    المتحصالت من بيع عقارات استثمارية
    ---------------   -------------   

  )٢٣٦٫٤٩٨(  )٣١٦٫٢٨٦(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
    ---------------   -------------   

       األنشطة التمويلية
  )١٩٩٫٢٨٠(  )٢٤٩٫١٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة

    ---------------   --------------  
  )١٩٩٫٢٨٠(  )٢٤٩٫١٠٠(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

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

  )٦٤٠٫٩٥٢(  )٢٣٤٫٢٠٧(    ي النقد وما يعادلهالنقص ف
        

  ١٫٢٤٣٫٦٢٣  ١٫٢٦٣٫٠٥٠    يناير ١النقد وما يعادله في 
    -----------------   -------------   

  ٦٠٢٫٦٧١  ١٫٠٢٨٫٨٤٣   يونيو ٣٠النقد وما يعادله في 
  ========  ======  

    ية ذات فترات استحقاق أصلية ثالثة أشھر أو أقليتألف النقد وما يعادله من مبالغ بيان المركز المالي التال
      

  ١٤٨٫٣٢٥  ١٤٩٫٠١٣   النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي
  ١٫٠١٢٫٢٠٠  ١٫٥٥١٫٥٥٤   المستحق من البنوك خالل ثالثة أشھر
  )٥٥٧٫٨٥٤(  )٦٧١٫٧٢٤(   المستحق إلى البنوك خالل ثالثة أشھر

   ---------------   -------------  
  ٦٠٢٫٦٧١  ١٫٠٢٨٫٨٤٣  
  ======== ======= 

  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  

  
  

  رأس المال
االحتياطي 

  الخاص 
االحتياطي 

  االحتياطي العام   القانوني 
احتياطي إعادة 

 األرباح المحتجزة   التقييم
  التغيرات المتراكمة

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

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

  ٢٦٠٫١٤٢  -  ٢٦٠٫١٤٢ - - - - - أرباح الفترة
                  

  )٦٩٫٩٠٥(  )٦٨٫٩٧٧( - )٩٢٨( - - - -  الشاملة األخرى للفترة اإليرادات
  ----------  ----------  ----------- ---------- ---------  --------------   --------------   -------------  

  ١٩٠٫٢٣٧  )٦٨٫٩٧٧(  ٢٦٠٫١٤٢ )٩٢٨( - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                  

  -  - ٢٦ )٢٦( - - - -  ل لألراضي والمبانياالستھالك المحو
             

  )٢٤٩٫١٠٠(  -  )٢٤٩٫١٠٠( - - - - -  )١١إيضاح (توزيعات األرباح النقدية 
  -------------  -------------  ------------- --------- ----------  --------------   -------------   ---------------  
  ٢٫١٨٩٫٠١٢  )٦٢٫٨٥٧(  ٥٥٦٫٢٢٣ ١٣٫٦٣٩ ٩٫٣١١ ٣٧٩٫٤٢٥  ٢٩٦٫٨٧٠ ٩٩٦٫٤٠١ ٢٠١٣يونيو٣٠في
  ====== ======  ====== ==== ===== ======  =======  ========  
                  

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

  ١٩٣٫٢٨٦  -  ١٩٣٫٢٨٦  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                  

  ١٤٫٦٠٤  ٢١٫٠٦٩  -  )٦٫٤٦٥(  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   ----------   ----------   -------------   ---------   -----------   ------------   ----------   ------------  

  ٢٠٧٫٨٩٠  ٢١٫٠٦٩  ١٩٣٫٢٨٦  )٦٫٤٦٥(  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                  

  -  -  ٥٨٨  )٥٨٨(  -  -  -  -  ستھالك المحول لألراضي والمبانياال
                  

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

  ٢٫٠٣٩٫٦٣٥  ٦٫٠١٢  ٤١٨٫٩٦٢  ١٤٫٦١٨  ٩٫٣١١  ٣٣٨٫٤٤٣  ٢٥٥٫٨٨٨  ٩٩٦٫٤٠١  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 
  ======  ======  ======  ====  =====  ======  ====  =======  
  

  .جزءاً من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  

٨ 
 

  

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  
  ات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاح

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

  التأسيس واألنشطة  ١
  

بموجب مرسوم من صاحب  ١٩٧٥كشركة عامة ذات مسؤولية محدودة في إمارة الشارقة عام . ع.م.تأسس البنك العربي المتحد ش
لدولة ) وتعديالته( ١٩٨٤لسنة ) ٨(بموجب قانون الشركات التجارية رقم  السمو حاكم الشارقة وتم تسجيله كشركة مساھمة عامة

إن عنوان المكتب المسجل ھو . يقع المكتب المسجل للبنك في إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. اإلمارات العربية المتحدة
  . ، الشارقـة، اإلمارات العربية المتحدة٢٥٠٢٢رقم . ب.ص

  
ً العمليات . له المصرفية التجارية من خالل مكاتبه وفروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدةيزاول البنك أعما يزاول البنك أيضا

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

شركة الصدارة " ، تتألف من البنك وشركته التابعة،٢٠١٣يونيو  ٣٠إن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة المنتھية في 
  ").بالمجموعة"يشار إليھما مجتمعتين "  (لالستثمار

  
  بيان التوافق  ٢

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ( ، "التقارير المالية المرحلية"، ٣٤تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة وفقا

  ).”٣٤"سبي الدولي رقم المعيار المحا
  

ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبيانات المالية السنوية ويجب أن تتم 
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١قراءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة كما في 

    
  ت والتعديالت الجديدة المتبعة من قبل المجموعةالمعايير والتفسيرا

  

إن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتوافق مع السياسات المستخدمة عند إعداد 
ر التقارير المالية الدولية الجديدة والتي باستثناء تطبيق معايي ٢٠١٢ديسمبر  ٣١البيانات المالية المدققة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  .٢٠١٣يناير  ١أصبحت سارية اعتباراً من 
  

  .إن تطبيق المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة لم يكن له تأثير على أداء المجموعة أو مركزھا المالي خالل الفترة
  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

ت المالية المرحلية الموجزة الموحدة فإن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات عند إعداد ھذه البيانا
 ٣١المحاسبية للمجموعة والمصادر الھامة للتقديرات كانت ھي نفسھا المطبقة عند إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 

  .اريخوللسنة المنتھية في ذلك الت ٢٠١٢ديسمبر 
  

  التقديرات
  

إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق 
  . تقديراتوقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك ال. السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

  
  إدارة المخاطر المالية

  

إن أغراض وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية تتوافق مع األغراض والسياسات المفصح عنھا في البيانات المالية الموحدة 
  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
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  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

  ربحية السھم  ٤
  

  :يتـم احتساب ربحية السھم األساسية عن طريق تقسيم أرباح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما يلي
  
  يونيو ٣٠ية في لفترة الستة أشھــــر المنــتھ    
        
   ٢٠١٢  ٢٠١٣  

        
  ١٩٣٫٢٨٦  ٢٦٠٫١٤٢    )ألف درھم(أرباح الفترة 

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

    =========  =========  
  ٠ . ١٩٤  ٠ . ٢٦١    )درھم(ربحية السھم األساسية 

    ====  ====  
  

إن أرقام ربحية السھم المخففة ھي نفس أرقام ربحية السھم األساسية، نظراً ألن المجموعة لم تصدر أية أدوات قد يكون لھا تأثير على 
  .ربحية السھم عند استخدامھا

  
  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي  ٥

  
  مدققة      
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٦٤٫٨٧٥  ٧٢٫٤٢٧    النقد في الصندوق
        

        :األرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي
        

  ٤٨٩٫٣٢٦  ٧٦٫٥٨٦    حسابات مؤقتة
        

  ٤٧٧٫٩٥٩  ٧١٣٫٣٥٩    متطلبات االحتياطي
        

  ١٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠    شھادات إيداع
     ------------   -------------   
    ١٫١٣٢٫١٦٠  ٨٨٢٫٣٧٢  
    ======  =======  

  

إن متطلبات االحتياطي المحتفظ بھا لدى مصرف اإلمارات المركزي بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمريكي، غير متاحة لالستخدام في 
ركزي قد قام من خالل إال أن، مصرف اإلمارات الم. عمليات البنك اليومية وال يمكن سحبھا بدون موافقة مصرف اإلمارات المركزي

، بالسماح بشكل مؤقت للبنوك بالسحب أكثر من المحدد لھم من حساباتھم ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٤الصادر بتاريخ  ٤٣١٠/٢٠٠٨تعميمه رقم 
ات ٪ زائداً السعر السائد لمعدل الفائدة التفاقية إعادة الشراء لدى مصرف اإلمار٣لغاية مبلغ االحتياطيات بفائدة بنسبة ) أ(الجارية 

٪ زائداً السعر السائد لمعدل الفائدة التفاقية إعادة الشراء لدى مصرف اإلمارات ٥زيادة في االحتياطيات بفائدة بنسبة ) ب(المركزي و
  . إن مستوى االحتياطي المطلوب يتغير شھرياً وفقاً لتوجيھات مصرف اإلمارات المركزي. المركزي

  
  من بنوك مستحقات  ٦

  
مودعة لدى ) درھم ٨٠٣٫٨٣٩٫٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(درھم  ١٫٣٢٧٫٤٧٥٫٠٠٠ة من البنوك على مبلغ تشتمل المبالغ المستحق

) درھم ٨٫١٧٧٫٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(درھم  ٨٫١٠٧٫٠٠٠تم االحتفاظ بمبلغ . بنوك أجنبية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
  .كھامش مقابل المعامالت المشتقة

  
  
  



  

١٠ 
 

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

  قروض وسلفيات   ٧
  
  مدققة      
  ديسمبر ٣١  يونيو  ٣٠    
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    

       :تتألف محفظة القروض والسلفيات مما يلي
        

  ١٫٣٠٥٫٨٨٠  ١٫٢٢٤٫١٧٨    فسحوبات على المكشو
  ٧٫٥٨٨٫٠١٦  ٩٫٥٢١٫٦٩٣    )متوسطة األجل وقصيرة األجل(قروض 

  ١٫٣٩٣٫٢٩٠  ١٫٨٢١٫٤٦٧    قروض مقابل إيصاالت أمانة
  ٦٣٣٫٦٧٦  ٧٨٠٫٥٣٩    فواتير مخصومة

  ٣٤٫٨٠٤  ٥٨٫٢٠٦    سلفيات نقدية أخرى
  ١٠٤٫٠١٤  ٦١٫٠٢١    فواتير مسحوبة بموجب خطابات ائتمان

    ----------- -----  ---------------  
  ١١٫٠٥٩٫٦٨٠  ١٣٫٤٦٧٫١٠٤    إجمالي قيمة القروض والسلفيات

 ً   )١٦٤٫٠٥٦(  )٢٠٠٫٢٠٤(    مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات: ناقصا
  )١٤٫١٣١(  )١٩٫٠٤٤(    الفائدة المعلقة

     ----------------  ---------------  
  ١٠٫٨٨١٫٤٩٣  ١٣٫٢٤٧٫٨٥٦    صافي القروض والسلفيات

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

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

  مدققة      
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣يونيو  ٣٠  
      

        

  الفائـــــــــدة   
  المعـــــــلقة

  ت مخصصـــــا
  انخفاض القيمة

  الفائـــــــــدة 
  المعـــــــلقة

  مخصصـــــات 
  انخفاض القيمة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

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

  ١٢٥٫١٥٥  ٩٫٦١٧  ٧٤٫٦٦٥  ٥٫١٧٥  السنة/ المرصود خالل الفترة/ المعلق
  )٣٫٥٥٠(  )٢٫٤٧٢(  )٢٫٩٨٢(  )٢٦٢(  السنة/ المحرر خالل الفترة

   ---------  -----------  -----------   ------------  
  ١٢١٫٦٠٥  ٧٫١٤٥  ٧١٫٦٨٣  ٤٫٩١٣  
       

  )٥٣٫٣٣٠(  )١٫٠٢٩(  )٣٥٫٥٣٥(  -  السنة/ المبالغ المشطوبة خالل الفترة
  -----------   -------------  -----------   ------------  

  ١٦٤٫٠٥٦  ١٤٫١٣١  ٢٠٠٫٢٠٤  ١٩٫٠٤٤  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١/  ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد في 
  =====  ======  =====  ======  

  
، بلغ إجمالي القروض التي تم تحديدھا على أنھا منخفضة القيمة بصورة فردية قبل خصم أي مخصص ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في 

 ٣١( ١٩٢٫٥١٧٫٠٠٠يمه بصورة فردية والتي ال تكون الفائدة الخاصة بھا مستحقة أو عندما تكون الفائدة معلقة النخفاض القيمة تم تقي
  ).درھم ١٧٥٫٧٤٤٫٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر 
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  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

  استثمارات  ٨
  مدققة      
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣يونيو٣٠ 
     
  اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة اإلجمالي غير مدرجة مدرجة 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
          

           :ديون
           محتفظ بھا للمتاجرة

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

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

           متاحة للبيع
  ١٫١٤٥٫٤٥٨  -  ١٫١٤٥٫٤٥٨  ١٫٣٩٧٫٩٦٠ - ١٫٣٩٧٫٩٦٠  محلية 

  ١٦٨٫٠٩٣  -  ١٦٨٫٠٩٣ ١١٣٫٧٥٣ - ١١٣٫٧٥٣  ارجيةخ
  --------------- --------- --------------   ---------------   ---------   ---------------  
  ١٫٣١٣٫٥٥١  -  ١٫٣١٣٫٥٥١  ١٫٥١١٫٧١٣ - ١٫٥١١٫٧١٣  
  --------------- --------- --------------   ---------------   ---------  -------------- -  

  ١٫٣٢٦٫١٣٠  -  ١٫٣٢٦٫١٣٠  ١٫٥١١٫٧١٣ - ١٫٥١١٫٧١٣  إجمالي سندات الدين
  ======= ===== ======= =======  =====  =======  

           :حقوق الملكية
           متاحة للبيع

  -  -  - - - -  محلية
  ١٠٫٣٥٠  ٧٦  ١٠٫٢٧٤ ١١٫٣٧٨ ٧٦ ١١٫٣٠٢  خارجية

  ------------- ------- ---------- -----------   --------   -----------  
  ١٠٫٣٥٠  ٧٦  ١٠٫٢٧٤ ١١٫٣٧٨ ٧٦ ١١٫٣٠٢  إجمالي حقوق الملكية

  ======= === ========  ========  ====  ========  
  ١٫٣٣٦٫٤٨٠  ٧٦  ١٫٣٣٦٫٤٠٤  ١٫٥٢٣٫٠٩١ ٧٦ ١٫٥٢٣٫٠١٥  إجمالي االستثمارات

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

محتفظ بھا بموجب ) درھم ٦٨٣٫٣٨٥٫٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(درھم  ٧٢٤٫٧٨٧٫٠٠الية استثمارية بمبلغ مدرج أعاله أوراق م
  .اتفاقيات إعادة شراء مع المقرضين

  
  عقارات استثمارية  ٩

  

ن تشتمل العقارات االستثمارية على قطع أرض ومباني في اإلمارات العربية المتحدة والتي تم االستحواذ عليھا أو تم تحويلھا م
حصلت المجموعة على القيم العادلة . الممتلكات والمعدات إما لغرض التطوير في المستقبل أو لغرض استخدام غير محدد في المستقبل
لم يكن ھناك صافي أرباح أو صافي . لھذه الممتلكات استناداً إلى تقييمات السوق المفتوح التي تم القيام بھا من قبل مقيمين مستقلين

  ).درھم ١٫١٩٢٫٠٠٠صافي أرباح بمبلغ : ٢٠١٢يونيو  ٣٠( ٢٠١٣يونيو  ٣٠مة العادلة لفترة الستة أشھر المنتھية في خسائر في القي
  

  ودائع العمالء  ١٠
  

تم استالمه من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية ) درھم ١٧٨٫٨٦٣٫٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(تشتمل الودائع على مبلغ ال شئ 
سنوات ويخضع لشروط معينة يجب االلتزام بھا خالل  ٥إن ھذا المبلغ متاح لفترة حتى . ٢٠٠٨ع األخير من عام المتحدة، في الرب

نقطة أساس أعلى معدل الفائدة على سندات الخزينة في الواليات المتحدة  ١٢٠تخضع الوديعة لمعدل فائدة بنسبة . فترة الودائع
وفقاً  ٢٠١٣مارس  ٣تم سداد الوديعة في . ويستحق دفع الفائدة على أساس ربع سنوي، أيھما أعلى، %٤سنوات أو  ٥األمريكية لمدة 
  .لشروط الوديعة
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  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

  توزيعات األرباح  ١١
  

 ٠٫٢٥، تم اعتماد ودفع توزيعات أرباح نقدية بواقع ٢٠١٣فبراير  ٢٧معية العمومية السنوية للمساھمين المنعقد بتاريخ في اجتماع الج
بمبلغ ) درھم ١درھم للسھم الواحد بقيمة  ٠٫٢٠توزيعات أرباح نقدية بواقع : ٢٠١٢يونيو  ٣٠(درھم  ١درھم للسھم الواحد بقيمة 

  ).٢٠١١درھم فيما يتعلق بسنة  ١٩٩٫٢٨٠٫٠٠٠: ٢٠١٢يونيو  ٣٠( ٢٠١٢ة درھم فيما يتعلق بسن ٢٤٩٫١٠٠٫٠٠٠
  

    معلومات حول القطاع  ١٢
  

  معلومات رئيسية حول القطاع 
  

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

يتولى بشكل رئيسي ودائع العمالء بشكل فردي وتقديم قروض للمستھلكين وتسھيالت السحب على المكشوف   -  ألفرادالخدمات المصرفية ل
  وتسھيالت بطاقات االئتمان وتسھيالت تحويل األموال باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية

      
الخدمات المصرفية 

  للشركات    
ت االئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجارية للعمالء الذين يتولى بشكل رئيسي القروض والتسھيال  -

  يمثلون الشركات والمؤسسات التجارية؛

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

لتي تتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وأعمال الخاصة بالمجموعة وشركة الصدارة لالستثمار وا
  . المركز الرئيسي

  
ً لمعدالت السوق المقدرة ضمن سياق األعمال االعتيادية إضافة الفائدة على / يتم تحميل. يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات وفقا

  .ية لألموالقطاعات األعمال اعتماداً على نسبة إجمالية تعادل تقريباً التكلفة الھامش
  

  :  ٢٠١٣يونيو  ٣٠فيما يلي معلومات حول القطاع لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

  
خدمات مصرفية 
  لألفــــــــــــراد

خدمات مصرفية 
  للشركـــــــــات

خدمات مصرفية 
  اإلجمالي  أخــــــــــــــرى

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
          

  ٥٦٠٫٦٦٣  ١٠٣٫٧٣٧  ٣٠٣٫٩٤٦  ١٥٢٫٩٨٠  األخرى الفائدة واإليرادات
        

  )٢٢١٫٢٩١(  )٥٨٫٣٣٢(  )٩٨٫٧٢٤(  )٦٤٫٢٣٥(  الفائدة والمصروفات األخرى
          

  )٧١٫٦٨٣(  )٢٥٥(  )٣٣٫٣٦٧( )٣٨٫٠٦١( خسائر انخفاض القيمة من القروض والسلفيات
          

  )٧٫٥٤٧(  )٢٣١(  )٥٫١٩٦(  )٢٫١٢٠(  االستھالك
  -----------  -----------   ----------   ------------  

  ٢٦٠٫١٤٢  ٤٤٫٩١٩  ١٦٦٫٦٥٩  ٤٨٫٥٦٤  أرباح الفترة
  =====  =====  =====  ======  

          المصروفات الرأسمالية
  ٣٥٫٦٩١  ٣٫٩٣٨  ٢١٫٤١٥  ١٠٫٣٣٨  الممتلكات والمعدات -
  =====  ======  =====  ======  
       

          ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
          

  ١٨٫٣٨٠٫٢٦٩  ٤٫٤٢٥٫٠٨٩  ١٠٫٠٨٣٫٣٥٧  ٣٫٨٧١٫٨٢٣  موجودات القطاع
  ========  ========  ========  ========  

  ١٦٫١٩١٫٢٥٧  ٣٫٤٦٥٫١١٠  ٨٫١١٠٫٧٧١  ٤٫٦١٥٫٣٧٦  مطلوبات القطاع
  ========  ========  =======  ========  

  



  

١٣ 
 

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  
  الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

  )تابع(  معلومات حول القطاع  ١٢
  

  :  ٢٠١٢يونيو  ٣٠فيما يلي معلومات حول القطاع لفترة الستة أشھر المنتھية في 
  

  
خدمات مصرفية 
  لألفــــــــــــراد

خدمات مصرفية 
  للشركـــــــــات

خدمات مصرفية 
  ياإلجمال  أخــــــــــــــرى

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
          

  ٤٢٢٫٥١٣  ٧٤٫٢٥٠  ٢٥٤٫٤٦٦  ٩٣٫٧٩٧  الفائدة واإليرادات األخرى
          

  )١٧٣٫١٤٢(  )٥٨٫٤٢٦(  )٨٢٫٩٣٣(  )٣١٫٧٨٣(  الفائدة والمصروفات األخرى
          

  )٥٠٫١١٨(  -  )٢٥٫٩٤١(  )٢٤٫١٧٧(  خسائر انخفاض القيمة من القروض والسلفيات
          

  )٥٫٩٦٧(  )١٠٢(  )٤٫٣٦٧(  )١٫٤٩٨(  االستھالك
  -----------  -----------   ---------  -----------  

  ١٩٣٫٢٨٦  ١٥٫٧٢٢  ١٤١٫٢٢٥  ٣٦٫٣٣٩  أرباح الفترة
  =====  =====  ====  =====  

          المصروفات الرأسمالية
  ٦٣٫٠٦٢  ٩٫٠٨٠  ٣٨٫٣٩٧  ١٥٫٥٨٥  الممتلكات والمعدات -
  =====  ======  =====  ======  
          

          ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
          

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

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

  معلومات ثانوية حول القطاع 
  

وبالتالي، لم يتم تقديم أي تحليل جغرافي إضافي . تعمل المجموعة في منطقة جغرافية واحدة فقط وھي دولة اإلمارات العربية المتحدة
  .لإليرادات التشغيلية وصافي األرباح وصافي الموجودات

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ١٣

  
  :لدى المجموعة االرتباطات االئتمانية التالية

  مدققة      
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    

        االلتزامات الطارئة
  ٧١٩٫٩٧٩  ٦١٣٫٩٩٥    خطابات ائتمان

  ٢٫٦٣٦٫٤٣٢  ٢٫٧٠٣٫٨٠١    )١٧راجع إيضاح (ضمانات 
    ---------------  ---------------  
    ٣٫٣٥٦٫٤١١  ٣٫٣١٧٫٧٩٦  
    ========  =======  

        االرتباطات
  ٢٫٢٢٧٫٢٢٥  ٢٫٣٣٦٫٨٣٦    ارتباطات قرض غير مسحوب

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



  

١٤ 
 

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤
  

ق األعمال االعتيادية، بإبرام معامالت مع أطراف ذات عالقة والتي تتضمن المساھمين الذين يملكون حصة تقوم المجموعة، في سيا
جوھرية في أسھم المجموعة، وأعضاء مجلس إدارة المجموعة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى المجموعة والشركات التي تخضع 

يكون بوسعھم ممارسة تأثير ھام عليھا إما بصورة مباشرة أو غير  لرقابة المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة أو الشركات التي
  .مباشرة

  

  مدققة      
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم   

      المساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت التابعة لھم  وموظفي اإلدارة الرئيسيين
        

  ٢٢٩٫٤٨٦  ٣٣٨٫٠٤١    المستحق من البنوك
    =======  ======  

  ٢٧٦٫٤٠٤  ١١١٫١٤٠    المستحق إلى البنوك
    =======  ======  

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

  ١٠٤٫٥٨٣  ٢٣٤٫٦٣٠    قروض وسلفيات
    =======  ======  

  ٣١٤٫٥٥٣  ٣٣٠٫٩٣٢    ودائع العمالء
    =======  ======  

  ٥٤٫٧٦٩  ١٠٫٩٧١    استثمارات
    ======  ======  

  ٢٧٤٫٥٢٢  ٢٦٢٫٣٧١    االرتباطات وااللتزامات الطارئة
    ======  ======  

  ٥٩  ١٩١    إيرادات الفائدة المستحقة
    =====  ===  

  ٦٥٠  ١٨    مصروفات الفائدة المستحقة
    ===  ===  

  

) ال شيء: ٢٠١٢يونيو  ٣٠(قة لم تقوم المجموعة بتسجيل أي انخفاض في القيمة من المبالغ المملوكة من قبل األطراف ذات العال
  .٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  

  :فيما يلي اإليرادات والمصروفات الخاصة باألطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد
  

  يونيو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في     
    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
      ساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت التابعة لھم وموظفي اإلدارة الرئيسيينالم
        

  ٣٫٨٤٠  ٧٫٢٨٣    إيرادات الفائدة
    =====  =====  

  ٥٫٣٠٢  ٤٫١٦١    مصروفات الفائدة
    =====  =====  

        : فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
        

  ٩٫٧٣١  ١١٫٢٥٤    الرواتب واالمتيازات األخرى
    =====  ====  

  ٢٠  ٢٢    عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين
  
  

  ====  ====  



  

١٥ 
 

  

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
  

  )تابع(المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ١٤
  
بلغ إيجار العقار والمصروفات ذات الصلة لفترة الستة . مجموعة باستئجار مكاتب في عدة أبنية يمتلكھا طرف ذي عالقةقامت ال

يتم التفاوض بشأن قيمة ). درھم ١٫١٦٠٫٠٠٠: ٢٠١٢يونيو  ٣٠(درھـم  ١٫١٠٨٫٠٠٠مبلغ  ٢٠١٣يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في 
  .اإليجارات كل سنة حسب سعر السوق

  
  العادلة لألدوات الماليةالقيم   ١٥

  
 :تقوم المجموعة باستخدام النظام المتدرج أدناه لتحديد قيمھا العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنھا من خالل أساليب التقييم التالية

  
 في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة؛) غير المعدل(سعر السوق المدرج : ١المستوى 
  
ناًء على المعطيات التي لھا تأثير ھام على قيمة العادلة المسجلة قابل للمالحظة سواء بصورة مباشرة أو أساليب أخرى ب: ٢المستوى 

  غير مباشرة؛و
  
أساليب أخرى بناًء على المعطيات التي لھا تأثير ھام على قيمة العادلة المسجلة ترتكز على بيانات سوقية قابلة : ٣المستوى 
  . للمالحظة

  
 :تحليل ألدوات مالية مسجلة بالقيمة العادلة وفقاً لمستوى النظام المتدرج للقيمة العادلة يوضح الجدول التالي

 
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٣يونيو  ٣٠

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
          

  ١٫٥٢٣٫٠٩١  ٧٦  -  ١٫٥٢٣٫٠١٥  االستثمارات
  ٨٤٫١٤٥  -  ٨٤٫١٤٥  -  الموجودات المشتقة

   --------------   --------------   --------------   --------------  
  ١٫٦٠٧٫٢٣٦  ٧٦  ٨٤٫١٤٥  ١٫٥٢٣٫٠١٥  
  ========  ========  ========  ========  
          
          ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

          
  ١٫٣٣٦٫٤٨٠  ٧٦  -  ١٫٣٣٦٫٤٠٤  االستثمارات

  ٣٦٫٤٤٨  -  ٣٦٫٤٤٨  -  الموجودات المشتقة
  ----------- ---   --------------   --------------   --------------  
  ١٫٣٧٢٫٩٢٨  ٧٦  ٣٦٫٤٤٨  ١٫٣٣٦٫٤٠٤  
  ========  ========  ========  ========  
          

  ٣٨٫٠٧٩  -  ٣٨٫٠٧٩  -  المطلوبات المشتقة
  ========  ========  ========  ========  
  

  .٢٠١٣يونيو  ٣٠الل الستة أشھر المنتھية في خ ٣لم تكن ھناك تحركات في الموجودات المصنفة في المستوى 
    

  التصنيف المحاسبي والقيم العادلة  ١٦
  

تمت تصنيف وقياس كافة الموجودات والمطلوبات لدى الشركة بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع، والتي تم تقييمھا 
ً للقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حين تم تقييم االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة والمشتقات والعقارات  وفقا

 .االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل



  

١٦ 
 

  شركة مساھمة عامة -البنـك العربـي المتحـد 
 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  

  )غير مدققة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠في 
 

  ام المقارنة أرق  ١٧
  

تمت إعادة تصنيف وإعادة بيان بعض أرقام المقارنة، حيثما يكون مناسباً، لكي تتوافق مع العرض والسياسات المحاسبية المتبعة في 
والبالغ  ٢٠١٣يونيو  ٣٠تم إعادة تصنيف رصيد القبوالت القائم كما في . ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

من المبالغ الطارئة خارج الميزانية العمومية إلى الموجودات ) درھم ٦٠٣٫٢٧٨٫٠٠٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(درھم  ٧٠٦٫٨٠٢٫٠٠٠
  .األخرى والمطلوبات األخرى داخل الميزانية العمومية

  
  


