
لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
المرحليةالموحدة الموجزةتقریر المراجعة والبيانات المالية 

٢٠٢٠سبتمبر٣٠فترة المنتهية في لل



له بنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة

المرحليةالموحدة الموجزةتقریر المراجعة والبيانات المالية 
٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

رقم الصفحة المحتویات

١الموجزة تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية

٢بيان المركز المالي الموحد المرحلي

٣بيان الدخل الموحد المرحلي

٤بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي 

٥تغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحليالبيان

٦المرحليبيان التدفقات النقدیة الموحد 

٢٨-٧الموجزةإیضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية



  
(  )

 
    

  
   

 :+
 :+

dubai@ae.ey.com
ey.com/mena





لهشركة التابعةلقيوین الوطني ش.م.ع والبنك أم ا

.المرحليةجزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة٢٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة
.١م لصفحة رقموضح في اة المرحليةلمالية الموحدة الموجز امراجعة المعلومات سابات المستقلين حولتقریر مدققي الح إن 

-٣-

بيان الدخل الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

أشهر المنتهية فيعةتسالفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
(غير مدققة)سبتمبر٣٠(غير مدققة)سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمحضا إی

٩٠٬٦٠٨١٣٨٬٩٧٣٣١٢٬٣٤١٤٢٦٬٤٤٨دخل فوائد

دخل من منتجات التمویل
٦٬٩٣٥٧٬٩٤٨٢١٬٩٩٢٢٤٬٩٤٨اإلسالمي

ل من إجمالي دخل الفوائد والدخ
٩٧٬٥٤٣١٤٦٬٩٢١٣٣٤٬٣٣٣٤٥١٬٣٩٦منتجات التمویل اإلسالمي

)٧٣٬٨٥١()٧١٬٢١١()٢٦٬٦٣٢()١٩٬٥٦٠(وائدفیف ر ا مص

–توزیع على المودعين 
)٧٤١٬١()٤١٣()٥٧٩()١١٩(منتجات إسالمية

صافي دخل الفوائد والدخل من
المنتجات اإلسالمية بعد

٧٧٬٨٦٤١١٩٬٧١٠٢٦٢٬٧٠٩٣٧٥٬٨٠٤خصم التوزیع على المودعين

٢٢٬٠٥٥٢٢٬١٦٨٥٤٬٤٣٣٥٨٬٩١٥تالو لعمواصافي دخل الرسوم

٦٠٥١٣٬٠٥٤٬١٤٢١٬١٢٠٤٣٥٬٢١دخل تشغيلي آخر

١١٣٬٤٧٩١٥٥٬٩٣٢٣٣٨٬٢٦٢٤٥٦٬١٥٤إجمالي الدخل

)١٠٣٬٤٤٥()١٠٤٬٥٠٤()٣٤٬٢٤٧()٣٨٬١٦٦(مصاریف تشغيلية

٣٩٬٨٨١٩٠٦٬٣٧)٤٦٩٬٣(٥١٧االستثمار(خسائر)/أرباح

٧٥٬٨٣٠١١٨٬٢١٦٢٧٣٬٦٣٩٣٩٠٬٦١٥تشغيليل خد

٢٢٧)٣٨٨()١٣٠()٢٨٣(ك في نتائج شركة شقيقةالبنحصة 

٧٥٬٥٤٧١١٨٬٠٨٦٢٧٣٬٢٥١٣٩٠٬٨٤٢أرباح للفترة قبل انخفاض القيمة
مخصص انخفاض قيمة

)٠٧٨٬٤١()٦٩٧٬٢٤()٢١٠٬٧()٢٦٬٧٧٨(١٤الموجودات المالية

٤٨٬٧٦٩٨٧٦٬١١٠١٧٦٬٠٠٥٧٦٤٬٣٤٩الربح للفترة

١٥٠٬٠٣٠٦٬٠٠٬١٠٩١٬٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)



لهشركة التابعةلقيوین الوطني ش.م.ع والبنك أم ا

.المرحليةجزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة٢٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة
.١م لصفحة رقموضح في اة المرحليةلمالية الموحدة الموجز امراجعة المعلومات سابات المستقلين حولتقریر مدققي الح إن 

-٤-

حد المرحليالشامل المو بيان الدخل 
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

ر المنتهية فيشهأالتسعةرة فتفترة الثالثة أشهر المنتهية في
(غير مدققة)سبتمبر٣٠(غير مدققة)سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
همألف در ألف درهمألف درهمألف درهم

٤٨٬٧٦٩٨٧٦٬١١٠٧٦٬٠٠٥١٧٦٤٬٣٤٩أرباح للفترة

بنود الدخل الشامل األخرى 

ا صنيفهالبنود التي لن یتم إعادة ت
إلى األرباح أو الخسائر:اً الحق

أرباح القيمة العادلة على(خسائر)/صافي 
األوراق المالية االستثماریة المحملة  

بالقيمة العادلة من خالل بنود
٤٦٢٬٦٧)١٥٧٬٩٥٠(٥٨١٬٢٨)٣٠٬٧١٤(مل األخرى الدخل الشا 

/(الخسائر الشاملة)بنود 
٤٦٢٬٦٧)١٥٧٬٩٥٠(٥٨١٬٢٨)٤٣٠٬٧١(ةفتر للاألخرى الدخل الشامل

١٨٬٠٥٥٤٥٧٬١٣٩١٨٬٠٥٥٢٢٦٬٤١٧للفترةإجمالي الدخل الشامل



لهشركة التابعةلقيوین الوطني ش.م.ع والبنك أم ا

.المرحليةجزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة٢٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة
.١م لصفحة رقموضح في اة المرحليةلمالية الموحدة الموجز امراجعة المعلومات سابات المستقلين حولتقریر مدققي الح إن 

-٥-

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

رباح غير أفيتغير تراكمياحتياطي انخفاضاحتياطياحتياطي
اإلجماليموزعةالقيم العادلةعام-القيمة عامقانونيرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠١٦٬٣٨٥٢١١٬٩٧٦١٬٦٦٧٬٩٢٩٤٬٧٦٩٬٩٩٦(مدققة)٢٠٢٠ینایر ١الرصيد في 
١٧٦٬٠٠٥١٧٦٬٠٠٥-----رةاألرباح للفت

)١٥٧٬٩٥٠(-)١٥٧٬٩٥٠(----األخرى للفترةالخسائر الشاملةبنود 
١٧٦٬٠٠٥١٨٬٠٥٥)١٥٧٬٩٥٠(----الدخل الشامل للفترة/(الخسائر الشاملة)إجمالي
المدرجةلملكيةاستثمارات حقوق ااألخرى في اتالحرك

-)٤٬٧٢٤(٤٬٧٢٤----بنود الدخل الشامل األخرى دلة من خالل ا لعة اقيمالب
بموجب القيمة فينخفاضاالالزیادة في احتياطي 
المركزي ة المتحدةاإلمارات العربيمصرف متطلبات 

-١٦٬٣٨٥-)١٦٬٣٨٥(---)٢٥(إیضاح المعاد قيدها 
)٢٠٣٬٢٨٠()٢٠٣٬٢٨٠(-----)٦١ح یضا إلر انظعة (اتوزیعات أرباح مدفو 

٥٨٬٧٥٠٣١٥٬٦٥٢١٬٥٨٤٬٧٧١٤٬-١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠الرصيد في 

١٢٦٬٤٤٧١٬٤٦٣٬٢٠٠٤٬٤٦٣٬٣٥٣-١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠(مدققة)٢٠١٩ینایر ١الرصيد في 
٣٤٩٬٧٦٤٣٤٩٬٧٦٤-----رةرباح للفتألا

٤٦٢٦٧٬-٦٧٬٤٦٢----األخرى للفترةبنود الدخل الشامل
٦٧٬٤٦٢٣٤٩٬٧٦٤٤١٧٬٢٢٦----الدخل الشامل للفترةإجمالي

)٢٠٣٬٢٧٨()٬٢٧٨٢٠٣(-----)٦١ر اإلیضاح توزیعات أرباح مدفوعة (انظ
١٩٣٬٩٠٩٦٨٦٬٩٦٠١٬٤٬٦٧٧٬٣٠١-١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠(غير مدققة)٢٠١٩سبتمبر٣٠الرصيد في 



لهشركة التابعةلقيوین الوطني ش.م.ع والبنك أم ا

.المرحليةجزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة٢٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة
.١م لصفحة رقموضح في اة المرحليةلمالية الموحدة الموجز امراجعة المعلومات سابات المستقلين حولتقریر مدققي الح إن 

-٦-

بيان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

المنتهية فيالتسعة أشهرفترة 
(غير مدققة)تمبربس٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألف درهمألفإیضاح
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية

١٧٦٬٠٠٥٣٤٩٬٧٦٤أرباح للفترة
الت للبنود التالية:عدیالت

١٤٩٧٬٢٤٨٤١٬٠٧٨انخفاض قيمة الموجودات الماليةمخصص
٦٬٥٩٦٥٬٧١٢استهالك موجودات ثابتة

٨١٬٣٥٠١٬٨٠٠المخزون ةمياض قانخف
لالستثمارات في أوراق مالية في القيمة العادلةالزیادة 

٢٬٦٧٣٢٬٩٤٢بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
)٢٩()٢٤(لألوراق المالية االستثماریةؤهإطفا خصم تم 

)٤٠٬٨١٩()٤٢٬٣٠٩(٢١دخل توزیعات أرباح
١٦٢٥ممتلكات ومعداتتبعادسمن اخسائر

)٢٢٧(٣٨٨شركة شقيقةنتائجحصة من 

٢٤١٬٩٤٣٣٦٠٬٢٤٦تدفقات نقدیة تشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل
ذات استحقاق في األصلشهادات اإلیداع في النقص )/الزیادة(

٢٢٠٬٠٠٠)٢٢٥٬٠٠٠(أشهر٣أكثر من 
لدى ةالقانونيالودیعة في زیادةص)/ال(النق

)٤٦٬٧٩٠(٢٢٦٬٧٧٠المركزي العربية المتحدةاإلماراتمصرف 
٥٢٨٬٧٧٥٣٦٧٬٨٥٠مدینة عن التمویل اإلسالميالذمم الو السلفياتالنقص في القروض و 

)٥٬٧٤٤()٥٧٬٠٨٠(في الموجودات األخرى الزیادة
)٤٤١٬٨٢٠()٧٨٥٬٦٤٧(مالءعلليةإسالموودائع في ودائع العمالءالنقص
٣٤٧٬١١٢٠٥٦٬٥٠في المطلوبات األخرى الزیادة

٢٧٦٬٨٧٣٧٩٨٬٥٠٣الناتج عن األنشطة التشغيليةصافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)٢٬٩٧٥()٣٬٦٣٤(ت ومعداتلكا ممتشراء 

٨٠٨-عداتات ومممتلكة من استبعاد لمبالغ محص
-)١٦٥٬٢٨٥(ء أوراق مالية استثماریةشرا

٧٣٬٤٦٠-مبالغ محصلة من بيع واستحقاق من أوراق مالية استثماریة
٢١٤٢٬٣٠٩٤٠٬٨١٩توزیعات أرباح مقبوضة من أوراق مالية استثماریة

٢٧٢-ستثمار في شركة شقيقةتوزیعات أرباح مقبوضة من اال

٣٨٤٬١١٢)٢٦٬٦١٠١(األنشطة االستثماریةالناتج عن)/المستخدم(دقالنصافي

التمویليالنشاطالتدفقات النقدیة من 
)٢٧٨٬٢٠٣()٢٠٣٬٢٨٠(١٦توزیعات أرباح مدفوعة

)٢٠٣٬٢٧٨()٢٠٣٬٢٨٠(النشاط التمویليصافي النقد المستخدم في 

٤١٢٬٩٠٤)٥٣٬٠١٧(ةلنقدیشبه افي النقدیة و (النقص)/الزیادةصافي 

٣٬٦٣٣٬٠٥٩٠٣٥٬١٢٥٣٬یة وشبه النقدیة في بدایة الفترةالنقد

١٧٣٬٥٨٠٬٠٤٢٬٤٣٤٥٣٨٬٣النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة 



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-٧-

المعلومات العامة-١

) فــي دولــة اإلمــارات العربيــة يــوین ("أم القيــوین"م القارة أبنك أم القيوین الوطني (ش.م.ع) ("البنك") هو "شركة مساهمة عامــة تأسســت فــي إمــ 
إمــارة ، والصــادر عــن صــاحب الســمو حــاكم ١٩٨٢ینــایر ٥) بتــاریخ ١إلمارات العربية المتحدة") بموجب المرســوم األميــري رقــم ( المتحدة ("ا

تــوین تــاونز لــإلدارة ،لــهالتابعــةةشركالع)، و (ش.م.. إن بنك أم القيوین الوطني ١٩٨٢أغسطس ١أم القيوین، وبدأ البنك عملياته من تاریخ 
ــ "المجموعــة". إن عنــوان مــا معــًا لهیشــار التســویقية، ، أم القيــوین، اإلمــارات العربيــة ٨٠٠المســجل للبنــك هــو ص.ب بریــد المركــز الرئيســي ـب
المتحدة.

المجموعــة نفــذ تة المتحــدة. العربيــ لــة اإلمــارات دو فــي ًا رعــ ف١٣یعمل البنك في مجال تقدیم الخدمات البنكية لألفراد والشركات عبر شــبكة مــن 
فروعه.عبر ٢٠٠٥تأسست سنة التي سالمية الخدمات المصرفية اإلإسالمية من خالل نافذة ةمعامالت مصرفي

هــا لإلصــدار فقــة عليمواالو ٢٠٢٠ســبتمبر٣٠أشهر المنتهيــة فــي التسعةلفترة للمجموعةالمرحلية الموحدة الموجزة تم اعتماد البيانات المالية 
.٢٠٢٠أكتوبر٢٦خ من قبل مجلس اإلدارة بتاری

التغيرات في السياسات واألحكام والتقدیرات المحاسبية-٢

التغيرات في السياسات المحاسبية١-٢

اليــة الموحــدة لماالبيانــاتنــد إعــداد بعــة عمماثلــة لتلــك المتالمرحلية الموحدة الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
قــم ت. لــم ٢٠٢٠ینــایر ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما فــي ٢٠١٩دیسمبر ٣١منتهية في للسنة الللمجموعةالسنویة 

باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولم یسر مفعولها بعد.المجموعة

٢٠٢٠ینایر ١ية للمجموعة والتي تبدأ في ها للفترة المحاسبتفسيرات التي یسري مفعولوالتعدیالت والایيرالمع

١: تعریف األمور الجوهریة (تاریخ سریان المفعول: ٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
)٢٠٢٠ینایر 

ــبدر مج ، أصـــ ٢٠١٨فـــي أكتـــوبر  ــبي لـــس المعـــایير المحاسـ عـــرض البيانـــات الماليـــة ١الـــدولي رقـــم ية الدوليـــة تعـــدیالت علـــى المعيـــار المحاسـ
السياســات المحاســبية والتغيــرات فــي التقــدیرات المحاســبية واألخطــاء لتتماشــى مــع تعریــف األمــور الجوهریــة ٨والمعيار المحاسبي الــدولي رقــم 

ذفها أو إســاءة اســتخدامها لجدید علــى أن "المعلومــات جوهریــة إذا كــان حــ عریف. ینص التعریف ان التفي المعایير ولتوضيح جوانب محددة م
أو التعتيم عنها قد یؤثر بشكل معقول على القرارات التي یتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغــراض العامــة علــى أســاس تلــك

عداد التقاریر المالية".منشأة محددة تقوم بإ حول البيانات المالية، والتي تقدم معلومات مالية

ـــوجزة إن التعـــدیالت علــــ  ـــة المـ ـــة الموحـــدة المرحليـ ــات الماليـ ــوهري علــــى المعلومـ ــون لهــــا تــــأثير جـ ــة ال یتوقــــع أن یكـ ـــور الجوهریـ ى تعریـــف األمـ
للمجموعة.
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التغيرات في السياسات واألحكام والتقدیرات المحاسبية (تتمة)-٢

مة)ياسات المحاسبية (تتي السالتغيرات ف١-٢

(تتمة)٢٠٢٠ینایر ١یسري مفعولها للفترة المحاسبية للمجموعة والتي تبدأ في المعایير والتعدیالت والتفسيرات التي

)٢٠٢٠ینایر ١إفصاح إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك: (تاریخ سریان مفعوله: 
والمعيــار الــدولي إلعــداد ٩قــم المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة ر ة لســعر الفائــدة علــى عياریــ تتضــمن تعــدیالت إعــادة تشــكيل المقارنــة الم

عدد من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحــوط والمتــأثرة مباشــرة بإعــادة تشــكيل المقارنــة المعياریــة لســعر ٧التقاریر المالية رقم 
ت النقدیــة المســتندة إلــى المقارنــة ات غير مؤكدة بشــأن توقيــت و/أو حجــم التــدفقا ة التشكيل إلى تقدیر إعادالفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدت

ؤكــدة المعياریة للبند المتحوط بشــأنه أو أداة التحــوط. ونتيجــة إلعــادة تشــكيل المقارنــة المعياریــة لســعر الفائــدة، قــد یكــون هنــاك تقــدیرات غيــر م
ة التحــوط خــالل الفتــرة الســابقة الســتبدال رنــة المعياریــة للبنــد المتحــوط بشــأنه أو أدا المســتندة إلــى المقا نقدیــةحول توقيت و/أو حجم التــدفقات ال

معيار سعر فائدة حالي بسعر فائدة بدیل خال من المخاطر. قد یؤدي ذلك إلى تقدیرات غير مؤكدة فيما إذا كانــت الصــفقة المتوقعــة محتملــة 
لى حد كبير.وط مستقبًال فعالة إالتح إلى حد كبير وما إذا كانت عالقة

ة تمّكــن محاســبة التحــوط مــن االســتمرار خــالل فتــرة التقــدیرات غيــر المؤكــدة قبــل اســتبدال معيــار ســعر الفائــدة تــوفر التعــدیالت إعفــاءات مؤقتــ 
ع ، مــ ٢٠٢٠ینــایر ١بعــد ي أو الحــالي بمعــدل فائــدة بــدیل خــاٍل مــن المخــاطر. یكــون تــاریخ ســریان التعــدیالت للفتــرات الســنویة التــي تبــدأ فــ 

طلبات بأثر رجعي. ومع ذلك، فإنه ال یمكن إعادة إدراج أي عالقــة تحــوط تــم التوقــف عــن تثبيتهــا السماح بالتطبيق المبكر. یجب تطبيق المت
سابقًا عقب التطبيق، كما انه ال یمكن تصنيف أي عالقات تحوط باالستناد إلى المعلومات السوقية.

ذه المســائل التــي قــد تــؤثر علــى التقــاریر الماليــة عنــد هــ ایير المحاسبة الدولية تركيــزه نحــو دراســة ألولى، یوجه مجلس معحلة اومع اكتمال المر 
استبدال معــدل فائــدة معيــاري حــالي بمعــدل فائــدة خــالي مــن المخــاطر. ُیشــار إلــى ذلــك بالمرحلــة الثانيــة مــن مشــروع مجلــس معــایير المحاســبة 

الدولية.

الناشــئة عــن إعــادة تشــكيل أســعار الفائــدة بــين البنــوك، ال كــدة كــرًا، وخلــص إلــى أن التقــدیرات غيــر المؤ مباعتماد التعــدیالت وعة بلم تقم المجم
یؤثر على عالقات التحوط الخاصة بها إلى الحد الذي یحتاج فيه إلى إیقاف عالقات التحوط.

ــة التــي ســ ى أدو تتعــرض المجموعــة "بشــكل محــدود" ألســعار الفائــدة بــين البنــوك علــ  ذه يتم اســتبدالها أو إعــادة تشــكيلها كجــزء مــن هــ اتهــا المالي
المبــادرة علــى مســتوى الســوق. هنــاك تقــدیر غيــر مؤكــد بشــأن توقيــت وطــرق االنتقــال. وتتوقــع المجموعــة أن إعــادة تشــكيل أســعار الفائــدة بــين 

. تخطــط المجموعــة إلجــراء تقيــيم ختلــف قطاعــات أعمالهــا فــي مالبنــوك ســيكون لــه آثــار "محــدودة" تشــغيلية وإدارة المخــاطر والمحاســبة لــدیها 
.٢٠٢٠نة مفصل خالل س

ات ليس هناك معایير أخرى من المعایير الدولية للتقــاریر الماليــة أو تعــدیالت علــى المعــایير المنشــورة أو التفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســير 
عــة التــي بــدأت فــي هــا للمــرة األولــى علــى الســنة الماليــة للمجمو ا ولكن لــم یــتم تطبيقصدارهالمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية والتي قد تم إ

للمجموعة.الموجزة المرحلية المالية الموحدة المعلوماتوكان یتوقع أن یكون لها تأثير جوهري على ٢٠٢٠ینایر ١

التقدیرات واألحكام المحاسبية الرئيسية
لتــي تــؤثر علــى تطبيــق السياســات ضــع التقــدیرات واالفتراضــات اب مــن اإلدارة و المرحليــة یتطلــ مــوجزةدة الالموحــ إن إعــداد المعلومــات الماليــة 

المحاســبية والمبــالغ المعلنــة للموجــودات والمطلوبــات والــدخل والمصــاریف. تســتند هــذه التقــدیرات بالضــرورة إلــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل 
بلية فـــي هـــذه ئج الفعليـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى حـــدوث تغيـــرات مســـتقالي فقـــد تختلـــف النتـــا وبالتـــ تتضـــمن درجـــات متفاوتـــة مـــن الحكـــم وعـــدم التأكـــد، 

، كانــت األحكــام الجوهریــة األخــرى التــي اتخــذتها اإلدارة عنــد تطبيــق المرحليةالموحدة الموجزةالتقدیرات. عند اإلعداد، فإن المعلومات المالية 
ماليــة الموحــدة األحكــام والمصــادر المطبقــة فــي المعلومــات الات غيــر المؤكــدة نفــس تقدیر السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لل

.٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في المدققة 
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

أسس إعداد البيانات المالية١-٣

"التقــاریر الماليــة المرحليــة" الصــادر عــن–٣٤حاســبي الــدولي رقــم ر المالمرحليــة وفقــًا للمعيــا الموحــدة المــوجزةتــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة 
ة الدولي وكذلك طبقًا لمتطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.يمعایير المحاسبالمجلس 

األدوات المالية.دة تقييم بعض اء إعا ستثنا بوفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية، المرحلية الموحدة الموجزةتم إعداد البيانات المالية 

.المجموعــةمعــامالت غالبيــة وهو العملــة المســتخدمة فــي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة المرحلية الموحدة الموجزةة تم عرض البيانات المالي
الف ذلك.ذكر خ إن جميع المعلومات المالية المعروضة بالدرهم اإلماراتي تم تقریبها إلى أقرب ألف ما لم یُ 

الســنویة الموحــدةالمرفقــة جميــع المعلومــات المطلــوب إدراجهــا ضــمن البيانــات الماليــةة المرحليــ الموحــدة المــوجزةالماليــة البيانــات ال تتضــمن 
وللســنة مــا فــيالرجــوع إلــى البيانــات الماليــة الســنویة الموحــدة المدققــة للمجموعــة كالموحــدة المــوجزةویجــب عنــد قــراءة هــذه البيانــات الماليــة 

ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهيــة فــي التســعةليس مــن الضــروري لنتــائج األعمــال لفتــرة نه إ ذلك، ف. باإلضافة إلى ٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتهية في
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١أن تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج األعمال المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠

ةلماليأسس توحيد البيانات ا٢-٣

ت المالية للبنك والشركة المسيطر عليها.تتضمن البيانا المرحلية الموحدة الموجزةلية إن البيانات الما 

تتحقق السيطرة عندما یكون للبنك:

على المنشأة المستثمر بها؛سيطرة•
بها؛ وستثمرمع المنشأة المتلك العوائد، وذلك من ارتباطاتهالتعرض للعوائد المتغيرة، أو الحق في•
ر على مبالغ عوائد المستثمر.على المنشأة المستثمر بها للتأثيى السيـطرة القدرة عل•

تتضمن البيانــات الماليــة للبنــك والشــركة التابعــة لــه والتــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة المرحليةالموحدة الموجزةإن البيانات المالية 
لنفس الفتــرة التــي یــتم إعــداد البيانــات الماليــة یتم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة . ٢٠١٩دیسمبر ٣١في تهية السنویة المدققة للسنة المن

الخاصة بالبنك.
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نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي -٤

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمدرهمألف
ققة)(مد(غير مدققة) 

حدة المركزي:مارات العربية المتأرصدة لدى مصرف اإل
٤٣٬٩٠٤٤٨٧٬٠١٦ي الحساب الجار 

٩٦٥٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠*اإلیداعشهادات 
٣١٠٬٤٠٣١٧٣٬٥٣٧ودائع قانونية

١٬٣١٩٬٣٠٧١٬٦٢٤٬١٨٩
١٠٢٬٧٧٨٢٥٩٬١٠٥نقد في الصندوق 

١٬٤٢٢٬٠٨٥٤٤٨٬٧٢٩٬١

بنك اليومية. الياتغير متاحة لتمویل عملالمركزي اإلمارات العربية المتحدة مصرفدى مية لإن الودیعة اإللزا

التــي تســتحق بعــد )المركــزي اإلمارات العربية المتحدة مصرفلدى األجلقصيرةیعةالودتسهيل (بما في ذلك اإلیداع* بلغت قيمة شهادات 
درهم).مليون ٣٥٠–٢٠١٩دیسمبر ٣١درهم (مليون ٥٧٥أكثر من ثالثة أشهر 

مليــون ٣٧٥، تم تقدیم شهادات إیداع لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي بمبلــغ ٢٠٢٠سبتمبر٣٠وعالوة على ذلك، كما في 
ال شيء).–٢٠١٩دیسمبر ٣١للحصول على تمویل بتكلفة صفریة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (نات كضما درهم 

ستحقة من البنوك األخرى الغ ممب-٥
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٣٬٠١٩٬٦١١٢٬٧٦٦٬٤٣٩ودائع ألجل
٢٥٬٥٠٣٧٦٨٬٢٤الطلبتحتع ودائ

٣٬٠٤٥٬١١٤٢٬٧٩١٬٢٠٧إجمالي مبالغ مستحقة من البنوك األخرى 
)٤٤٥()٩٢٥(انمخصص خسارة االئتم

٣٬٠٤٤٬١٨٩٧٦٢٬٧٩٠٬٢صافي المبالغ المستحقة من البنوك األخرى 

يةحسب المنطقة الجغرافإجمالي المبالغ المستحقة من البنوك األخرى 
٣٬٠١٩٬٦١١٢٬٧٦٦٬٤٣٩داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
٦٤٦٥٧٧داخل دول مجلس التعاون الخليجي

٬٨٥٧٢٤١٩١٬٢٤ى الدول األخر 

٣٬٠٤٥٬١١٤٢٠٧٬٧٩١٬٢

٢٠١٩دیســمبر ٣١(٢٠٢٠ســبتمبر٣٠كمــا فــي تم تصنيف جميع المبالغ المستحقة مــن البنــوك األخــرى علــى أنهــا ضــمن المرحلــة األولــى
لــم درهــم).ألــف٤٤٥-٢٠١٩دیســمبر ٣١(٢٠٢٠ســبتمبر٣٠كمــا فــي ألف درهم٩٢٥المرحلة األولى) بمبلغ خسارة ائتمان متوقعة -

دیســمبر ٣١(٢٠٢٠ســبتمبر٣٠المنتهيــة فــي تكن هناك حركة بين المراحل في إجمالي األرصدة المستحقة من البنوك األخرى خالل الفترة 
ال توجد حركة بين المراحل).-٢٠١٩



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-١١-

الميوذمم مدینة عن التمویل اإلسسلفيات قروض و -٦

٢٠١٩دیسمبر٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 
٦٬٥٦٥٬٠١٢٦٬٩٤٦٬٦٨٣قروض

١٬٠٤٥٬١٥٢١٬٢٥٩٬٥٢٢السحب على المكشوف
٢٤٠٬٢٨١٢٧٨٬٨٩٧منتجات تمویل إسالمي

١٢٦٬٦٧٢١١١٬١١١قروض مقابل إیصاالت أمانة
٤٧٬٩٢٣٦١٩٬٤٤أخرى 

٨٬٠٢٥٬٠٤٠٨٬٦٤٠٬٨٣٢لتمویل اإلسالميعن اینة دموالذمم السلفيات إجمالي القروض وال
)٥٦٣٬٣٧٧()٣٨٧٬١٤٧(مخصص خسارة االئتمان

٧٬٦٣٧٬٨٩٣٢٦٩٬٢٦٣٬٨تمویل اإلسالميوالذمم المدینة عن السلفيات صافي القروض وال

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 
حسب القطاع االقتصادين التمویل اإلسالمي لمدینة عوالذمم ات وض والسلفياالقر إجمالي

١٬١٣٧٬٣٠٩١٬١٣٦٬٢٨٧تجارة الجملة والتجزئة
٢٬٤٧٠٬٩٦٤٢٬٧١٦٬٧٨٠اتءالعقارات واإلنشا 

٢٬٧٥٧٬٠٣٣٢٬٩٢٩٬٣١٥ى وأخر خدمات
٥١٥٬٠٥٥٥٩٨٬٤٢٨مؤسسات مالية

٥٠٥٬٣٢٤٥٧٨٬٥٧٥قروض شخصية وأخرى 
٤٠٢٬٢٢٠٤٢٣٬٣٠٥التصنيع

٢٣٥٬٩١٥٢٥٦٬٨٩٢نقل واتصاالت
١٬٢٢٠٢٥٠١٬الزراعة واألنشطة المرتبطة بها 

٨٬٠٢٥٬٠٤٠٨٣٢٬٦٤٠٬٨

هي من عمالء داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي جميع القروض والسلفيات إن

والذمم المدینة عن التمویل اإلسالميسلفيات رصدة القروض والالي أالحركة في إجم

مجموعال٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
همألف در ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩٧٬١١٤٬٣٢٤٧٧٣٬٨٣٠٧٥٢٬٦٧٨٨٬٦٤٠٬٨٣٢دیسمبر ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في 
٢٧٥٬٨١٧-٢٧٤٬٤٠٠١٬٤١٧راؤها موجودات جدیدة نشأت أو تم ش

موجودات تم التوقف عن تثبيتها أو تم 
)٨٠٤٬٩٣٦()٦٬١٨٧()٢١٢٬٧٩٠()٥٨٥٬٩٥٩(إعادة سدادها 

--)٣٤٣٬٠٤٠(١٣٤٣٬٠٤٠نتقال إلى المرحلة الا
-)٦٧٬٨٥٩(٢٩٣٬٥٤٦)٢٢٥٬٦٨٧(٢االنتقال إلى المرحلة 
-١٣٠٬٢٨٩)٤١٬٦٩٤()٨٨٬٥٩٥(٣االنتقال إلى المرحلة

)٨٦٬٦٧٣()٨٦٬٦٧٣(--المشطوبات

٦٬٨٣١٬٥٢٣٤٧١٬٢٦٩٧٢٢٬٢٤٨٨٬٠٢٥٬٠٤٠(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-١٢-

قروض وسلفيات وذمم مدینة عن التمویل اإلسالمي (تتمة)-٦

ویل اإلسالمي (تتمة)التمنة عنالحركة في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات والذمم المدی

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١لة المرح
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٨٧٬٦٤٠٬٨٥٨١٬٠١٥٬٥٣٣٦٨٦٬٦٦٠٩٬٣٤٣٬٠٥١دیسمبر ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في 
٢٥٠٬٥٧٩-٢٣٢٬٤٠٣١٨٬١٧٦موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها 

تم التوقف عن تثبيتها أو ات تمموجود
)٨٢١٬٣٣٧()٢١٬١٩٩()٦٣٬٣٨٧()٧٣٦٬٧٥١(إعادة سدادها 

--)٤٥٩٬٦٨٥(١٤٥٩٬٦٨٥االنتقال إلى المرحلة 
--٤٦٥٬٦٦١)٤٦٥٬٦٦١(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٢١٨٬٦٧٨)٢٠٢٬٤٦٨()١٦٬٢١٠(٣االنتقال إلى المرحلة 

)١٣١٬٤٦١()١٣١٬٤٦١(--باتشطو الم

٧٬١١٤٬٣٢٤٧٧٣٬٨٣٠٧٥٢٬٦٧٨٨٬٦٤٠٬٨٣٢(مدققة)٩٢٠١دیسمبر ٣١كما في 

:ذمم المدینة عن التمویل اإلسالميوالسلفيات الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض وال

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمهملف در أألف درهمألف درهم

ا في االئتمان المتوقعة كمخسارةمخصصات
٢٠١٩٩٧٬١٤٦٤٨٬٩٠٩٢٣١٬٥٠٨٣٧٧٬٥٦٣دیسمبر ٣١

٢٦٬٤٦٩٨٣٬٢٤٠٩٩٬١٧٥)١٠٬٥٣٤(صافي انخفاض القيمة المحمل خالل الفترة
)٢٬٩١٨()٢٬٩١٨(--مسترجعات

--)٣٤٬٨١٥(١٣٤٬٨١٥االنتقال إلى المرحلة 
--٢٬٥١٧)٢٬٥١٧(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٢٬٩٣١)٢٬٦٢٠()٣١١(٣االنتقال إلى المرحلة 

)٨٦٬٦٧٣()٨٦٬٦٧٣(--اتمشطوب

ي كما في الرصيد الختام
١١٨٬٥٩٩٤٦٠٤٠٬٢٢٨٬٠٨٨٣٨٧٬١٤٧(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠

المجموع٣حلة المر ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة كما في 
٢٠١٨١١٢٬٨٦٠٦٩٬٧١٦٢٣٥٬٥٦٣٤١٨٬١٣٩دیسمبر ٣١

٢٬٧٩٧١٩٢٬٧٣٩١٧٥٬٢٧٧)٢٠٬٢٥٩(يمة المحمل خالل السنةلقاصافي انخفاض
)٨٤٬٣٩٢()٨٤٬٣٩٢(--مسترجعات

--)١٢٬٤٢٦(١١٢٬٤٢٦لى المرحلة قال إاالنت
--٧٬٠٥٩)٧٬٠٥٩(٢االنتقال إلى المرحلة 
-١٩٬٠٥٩)١٨٬٢٣٧()٨٢٢(٣االنتقال إلى المرحلة 

)١٣١٬٤٦١()١٣١٬٤٦١(--اتمشطوب

في كما الرصيد الختامي 
٩٧٬١٤٦٤٨٬٩٠٩٠٨٢٣١٬٥٣٧٧٬٥٦٣(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-١٣-

قروض وسلفيات وذمم مدینة عن التمویل اإلسالمي (تتمة)-٦

مع المراحل:والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي سلفيات تصنيف القروض وال

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠
مجموعال٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧٬٣٠٢٬٧٩٢-٦٬٨٣١٬٥٢٤٤٧١٬٢٦٨)١٢-١ئات(فجةمنت
٢٧٣٬٠٣٧٢٧٣٬٠٣٧--)١٣فئة (تستدعي االنتباه

٤٢٣٬١٣٦٤٢٣٬١٣٦--)١٤فئة (ا هبمشكوك 
٢٦٬٠٧٥٢٦٬٠٧٥--)١٥ة(فئة خسار 

٦٬٨٣١٬٥٢٤٤٧١٬٢٦٨٧٢٢٬٢٤٨٨٬٠٢٥٬٠٤٠إجمالي القيمة الدفتریة
)٣٨٧٬١٤٧()٢٢٨٬٠٨٨()٤٠٬٤٦٠()١١٨٬٥٩٩(وقعةلمتن اما خسارة االئت

٦٬٧١٢٬٩٢٥٤٣٠٬٨٠٨٤٩٤٬١٦٠٧٬٦٣٧٬٨٩٣القيمة الدفتریة

قة)(مدق٢٠١٩دیسمبر ٣١
المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧٬٨٨٨٬١٥٤-٧٬١١٤٬٣٢٤٧٧٣٬٨٣٠)١٢-١منتجة (فئات 
٢١٣٬٢١٠٢١٣٬٢١٠--)١٣(فئة تستدعي االنتباه

٤٥٤٬١٦٢٤٥٤٬١٦٢--)١٤(فئة ا هبمشكوك 
٣٠٦٬٨٥٣٠٦٬٨٥--)١٥(فئةخسارة

٧٬١١٤٬٣٢٤٧٧٣٬٨٣٠٧٥٢٬٦٧٨٨٬٦٤٠٬٨٣٢إجمالي القيمة الدفتریة
)٥٦٣٬٣٧٧()٥٠٨٬٢٣١()٩٠٩٬٤٨()١٤٦٬٩٧(خسارة االئتمان المتوقعة

١٧٨٬٠١٧٬٧٢١٩٬٧٢٤١٧٠٬٥٢١٢٦٩٬٢٦٣٬٨القيمة الدفتریة

ــة  ــًا وقـــدره ٢٠٢٠ســـبتمبر٣٠كمـــا فـــي بلغـــت القـــروض غيـــر المنتجـ ــم) ٧٥٣–٢٠١٩دیســـمبر ٣١مليـــون درهـــم (٧٢٢مبلغـ ــون درهـ مليـ
٢٢٨ومخصــص انخفــاض القيمــة بمبلــغ مليــون درهــم)،١٬١٦٦-٢٠١٩مبر دیســ ٣١مليون درهــم (٩٥٥بقيمة بضماناتوالمشمولة جيدًا 

مليــون درهــم)، ١٬٣٩٨–٢٠١٩دیســمبر٣١(مليــون درهــم ١٬١٨٣مليــون درهــم)، بإجمــالي مبلــغ ٢٣٢–٢٠١٩دیســمبر٣١(مليــون درهــم 
مرة).١٬٩–٢٠١٩دیسمبر٣١مرة من القروض غير المنتجة (١٬٦تعادلوهي 



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-١٤-

ستثماریةية االاألوراق المال-٧

األوراق المالية االستثماریة تتألف مما یلي:

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)) (غير مدققة
وراق المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراأل

١٨٬١٣٣٢٠٬٨٠١األوراق المالية المدرجة
٢٤٤٢٤٧المدرجةاألوراق المالية -یرها أطراف ثالثة دتاري ستثمار االختيلالال أمو 

١٨٬٣٧٧٠٤٨٬٢١

خل الشامل األخرى مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الداألوراق ال
٦٨٢٬٧١١٨٤٠٬٦٦١المدرجةاألوراق المالية 
٧٤٤٧٤٧غير المدرجةاألوراق المالية 

٬٤٥٥٦٨٣٤٠٨٬٨٤١

ة بالتكلفة المطفأةماليراق الاألو 
٣٦٬٧٢٦٣٦٬٧٠١الحكوميةأدوات الدین 
٣٦٧٬٣٠٠٢٠٢٬٠١٥المؤسسيةأدوات الدین 

٤٠٤٬٠٢٦٧١٦٬٣٨٢

١٬١٠٥٬٨٥٨١٬١٠١٬١٧٢إجمالي األوراق المالية االستثماریة
)١٥٥()٣٢٢(مخصص لخسارة االئتمان

١٬١٠٥٬٥٣٦٠١٧٬١٠١١٬اریةستثمالمالية االوراق صافي األ

حسب المنطقة الجغرافيةإجمالي األوراق المالية االستثماریة 
١٬٠٣٢٬٣٢٨١٬٠٣٠٬٦١٨داخل اإلمارات العربية المتحدة

٤٢٬٠٩٩٤٠٬٩٥٢مجلس التعاون الخليجيضمن دول 
٣١٬٤٣١٦٠٢٬٩٢بلدان أخرى 

١٬١٠٥٬٨٥٨١٧٢٬٠١١٬١

) ١المرحلــة -٢٠١٩دیســمبر ٣١(٢٠٢٠ســبتمبر٣٠كمــا فــي يــع اســتثمارات الــدیون علــى أنهــا ضــمن المرحلــة األولــىف جمیــتم تصــني
لــم تكــن هنــاك حركــة درهــم).ألــف١٥٥-٢٠١٩دیســمبر ٣١(٢٠٢٠ســبتمبر٣٠كمــا فــي ألــف درهــم ٣٢٢بخسارة ائتمان متوقعة بمبلغ 

ــين المرا ــل فـــي األوراق ابـ ــةحـ ــة فـــي ل الفتـــرةة خـــالاالســـتثماریلماليـ ــبتمبر٣٠المنتهيـ ــمبر ٣١(٢٠٢٠سـ ال توجـــد حركـــة بـــين -٢٠١٩دیسـ
المراحل).



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-١٥-

أخرى موجودات -٨

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

قة)(مدق(غير مدققة) 

٢٩٬٤٠٣٥٨٬٦٠٢*مخزون 
٥٩٬٣٥٣٣٣٬٦٧٣فائدة مستحقة القبض

٢٢٬٤١٠٣٣٬٩٦٤اً مقدموعة ومصاریف مدفودائع 
٤٧٬٦٠٣٦٤٩٬٤أخرى 

١٥٨٬٧٦٩٨٨٨٬١٣٠

مليــون درهــم ١٬٣٥بمبلــغ المخــزون المجموعة انخفاض في قيمــة سجلت* یمثل المخزون العقارات المستحوذ عليها من خالل تسویة الدین.
).مدرهمليون ٣٬٤٩–٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠سبتمبر٣٠ة في فترة المنتهيالخالل 

مبالغ مستحقة لبنوك أخرى -٩

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٧٥٤٤٢٣ودائع عند الطلب

حسب المنطقة الجغرافية
١٬٧٥٤٤٢٣خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

مالء للعع اإلسالميةالودائو ودائع العمالء-١٠

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٥٬٤٩٩٬٨٨٧٦٬٤٤٤٬٠٦٤ألجلودائع 
٢٬٤٤٥٬١٧٦٢٬٢٥٦٬١٥٢جاریةحسابات 

١٨٨٬٤٥٧١٧٠٬٣٠٠ودائع توفير
٨٦٬٧٠٧١٢١٬٨٣٢الخدمات المصرفية اإلسالميةودائع عمالء 

٤٩٬٢٣٢٧٦٠٬٤٢نقدیةاتتأمين

٨٬٢٤٩٬٤٦١١٠٨٬٠٣٥٬٩

هي من عمالء داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.والودائع اإلسالمية للعمالء العمالء إن جميع ودائع



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-١٦-

لوبات أخرى مط-١١

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

-٣٧٤٬٥١٨المتحدة المركزي*ة عربياإلمارات المصرف قروض من
١٣٤٬٧١٩١٢٧٬٢٤٥ت المدیرشيكا 
٣١٬٨٥٨٥٤٬٩٢٥مستحقة الدفعفوائد 

٢٨٬٩٧٥٣٢٬٠١٦ذمم دائنة
٢٠٬١٢٥٢٠٬٤٩٤نهایة الخدمة للموظفينمكافأة مخصص 

١٠٬٦٥٠١١٬٥٩٦مستحقة الدفعتوزیعات أرباح 
٣٬٨٣٨٣٬٥١٣)١٣دات الطارئة (إیضاح موجو وقعة على الن المتمخصص خسارة االئتما 
٢٬٠١٨٣١٦مزایا الموظفين األخرى 

٤٠٧٣٩٠القبوالتمخصص خسارة االئتمان المتوقعة على
١٤٬٢٧٧٧٧٨٬٢٣أخرى 

٦٢١٬٣٨٥٢٧٣٬٤٢٧

من خطة الدعم االقتصادي یة ضزي بتكلفة صفر المركل عليه من مصرف اإلمارات العربية المتحدةتم الحصو * تمثل تمویل ألجل 
المستهدف.

رأس المال -١٢

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

مصدر ومدفوع بالكامل:
٠٠٠٬٨٤٨٬١٠٠٠٬٨٤٨٬١درهم لكل منها ١ادي بقيمة مليون سهم ع٨٤٨٬١

ئة ات طار التزامات ومطلوب -١٣

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١برسبتم٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٬٧٢٥٬٨٧٣٣٬٧٧٩٬٨١٣ضمانخطابات 
٥١٬٧٧٤١٣٢٬٨٠اعتمادات مستندیة

٢٬٧٧٧٬٦٤٧٣٬٨٥٩٬٩٤٥
١٬٢٤٧٬١٩٦١٬٢١١٬٦٤٦التزامات لتمدید االئتمان

٨٣٥٠٣٬٣٤٠٣٬٢٠رى أخ 

٬٢٢٦٤٬٥٢٨٩٩٤٬٠٩١٬٥



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-١٧-

لتزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) ا-١٣

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

حسب المنطقة الجغرافيةإجمالي االلتزامات والمطلوبات الطارئة 
٤٬٤٩١٬٥٨٢٥٬٠٣٦٬٧٧٢حدةلة اإلمارات العربية المتداخل دو 
٣٦٬٦٤٤٢٢٢٥٥٬ةمتحدات العربية الاإلمار ولة خارج د

٤٬٥٢٨٬٢٢٦٩٩٤٬٠٩١٬٥

لاللتزامات والمطلوبات الطارئةالمقابلة الحركة في إجمالي الرصيد ومخصصات خسارة االئتمان المتوقعة

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمهمألف در ألف درهم

٢٠١٩٣٬٧٨٧٬٧٠٩٢٢٬٢٥٩٤٩٬٩٧٧٣٬٨٥٩٬٩٤٥ر یسمبد٣١في ة كما لدفتریإجمالي القيمة ا
١٢٢٬٠٦٥-١٢٠٬٨١٥١٬٢٥٠موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها 

موجودات تم التوقف عن تثبيتها أو تم 
)١٬٢٠٤٬٣٦٣()٦١()٤٬٨٦٠()١٬١٩٩٬٤٤٢(إعادة سدادها (باستثناء المشطوبات)

--)١٥٬٢٩٦(١١٥٬٢٩٦حلة االنتقال إلى المر 
--١٬٨٩٩)١٬٨٩٩(٢المرحلة االنتقال إلى 

٢٬٧٢٢٬٤٧٩٥٬٢٥٢٤٩٬٩١٦٢٬٧٧٧٬٦٤٧مدققة)غير (٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهملف درهمأألف درهمألف درهم

٥٬٣٩٥٬٥٣٥-٢٠١٨٥٬٢٥٨٬٥٥٩١٣٦٬٩٧٦دیسمبر ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في 
٢٣٢٬٢٠٨-٢٣٠٬٦٣٠١٬٥٧٨راؤها جدیدة نشأت أو تم شموجودات

ا أو تم موجودات تم التوقف عن تثبيته
)١٬٧٦٧٬٧٩٨()٨٬٥٠٠()٣٥٬٤٦٠()١٬٧٢٣٬٨٣٨(إعادة سدادها (باستثناء المشطوبات)

--)٣٩٬٣٦٠(١٣٩٬٣٦٠ة االنتقال إلى المرحل
--١٦٬٠٩٤)١٦٬٠٩٤(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٥٨٬٤٧٧)٥٧٬٥٦٩()٩٠٨(٣االنتقال إلى المرحلة 

٣٬٧٨٧٬٧٠٩٢٢٬٢٥٩٤٩٬٩٧٧٬٨٥٩٬٩٤٥٣(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١ا في كم



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-١٨-

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) -١٣

اض قيمة االلتزامات والمطلوبات الطارئةانخفحركة في مخصص ال

المجموع٣ة المرحل٢المرحلة ١المرحلة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ئتمان المتوقعة مخصصات خسارة اال
٣٬٥١٣-٢٠١٩٣٬٣٢٤١٨٩دیسمبر ٣١كما في 

٣٢٥-)٢٧(٣٥٢صافي انخفاض القيمة المحمل خالل الفترة
--)١٥٨(١١٥٨المرحلة إلىل محو 

--٦)٦(٢المرحلة إلىمحول 

الرصيد الختامي كما في 
٣٬٨٣٨-٣٬٨٢٨١٠ير مدققة)(غ٢٠٢٠سبتمبر٣٠

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

متوقعة مخصصات خسارة االئتمان ال
١١٬١٣٨-٢٠١٨١١٬١٣٧١دیسمبر ٣١فيا كم

--٦٧)٦٧(١رحلة محول من الم
)٧٬٦٢٥(-١٢١)٦٧٤٧٬(المنشأ / المنتهي خالل الفترة

كما في الرصيد الختامي 
٣٬٥١٣-٣٬٣٢٤١٨٩(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١

لطارئة مع المراحل:اات ات والمطلوبتصنيف االلتزام
غير مدققة)(٢٠٢٠سبتمبر٣٠

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١ة المرحل
رهمألف دألف درهمألف درهمألف درهم

٢٬٧٢٧٬٧٣١-٢٬٧٢٢٬٤٧٩٥٬٢٥٢)١٢-١منتجة (فئات 
٢٨٥٢٨٥--)١٣(فئة تستدعي االنتباه

١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥--)١٤ها (فئة بمشكوك 
٣٨٬٨٦٦٣٨٬٨٦٦--)١٥خسارة (فئة 

٢٬٧٢٢٬٤٧٩٥٬٢٥٢٤٩٬٩١٦٢٬٧٧٧٬٦٤٧مجموع القيمة الدفتریة اإلجمالية
)٨٣٨٣٬(-)١٠()٣٬٨٢٨()١١(إیضاحمان المتوقعةارة االئتخس

٢٬٧١٨٬٦٥١٥٬٢٤٢٤٩٬٩١٦٨٠٩٢٬٧٧٣٬القيمة الدفتریة



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-١٩-

ئة (تتمة) ار طتزامات ومطلوبات ال-١٣

تصنيف االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل (تتمة):

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١
المجموع٣المرحلة ٢ة المرحل١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٬٨٠٩٬٩٦٨-٣٬٧٨٧٬٧٠٩٢٢٬٢٥٩)١٢-١منتجة (فئات 
٣٤٦٣٤٦--)١٣(فئة هتستدعي االنتبا 

١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥--)١٤ها (فئة بمشكوك 
٣٨٬٨٦٦٣٨٬٨٦٦--)١٥خسارة (فئة 

٣٬٧٨٧٬٧٠٩٢٢٬٢٥٩٤٩٬٩٧٧٣٬٨٥٩٬٩٤٥فتریة اإلجماليةمجموع القيمة الد
)٥١٣٬٣(-)١٨٩()٣٢٤٬٣()١١ة (إیضاح رة االئتمان المتوقعخسا 

٨٥٣٬٧٨٤٬٣٠٧٠٬٢٢٤٩٬٩٧٧٤٣٢٬٨٥٦٬٣الدفتریةالقيمة 

مليون ٣٬٣٤–٢٠١٩دیسمبر ٣١م (مليون دره٣٬١١إلتزامات رأسمالية بمبلغ المجموعة، ترتب على ٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
درهم).  

فاض في القيمة صافي خسائر االنخ-١٤
أشهر المنتهية فيعةالتس
(غير مدققة)سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
لف درهمأهمألف در 

٩٩٬١٧٥١٣٧٬٦٢٣التمویل اإلسالميوالذمم المدینة عنالقروض والسلفيات 
)٣٬٣٩١(٤٨٠مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

)٢٬٣٢٤(١٦٧األوراق المالية االستثماریة
١٧١٤٢قبوالت العمالء

)٦٬٩٢٦(٣٢٥لطارئةااللتزامات والمطلوبات ا
والذمم المدینةوالسلفيات وضقر اللمستردة من المبالغ ا

)٨٤٬٠٤٦()٢٬٩١٨(التمویل اإلسالميعن

٩٧٬٢٤٦٤١٬٠٧٨
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الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-٢٠-

للسهم والمخفف الربح األساسي -١٥

.السنةمين على متوسط عدد األسهم العادیة المصدرة خالل ائد للمساهلعاالربحبتقسيم یتم احتساب الربح األساسي للسهم الواحد

ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال
ققة) (غير مدسبتمبر٣٠

أشهر المنتهية فيالتسعةلفترة 
(غير مدققة)سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٨٬٧٦٩١١٠٬٨٧٦١٧٦٬٠٠٥٣٤٩٬٧٦٤لف درهـم)(أة للفتر الربح 

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٨٤٨٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة (ألف)

٠٬٠٣٠٬٠٦٠٬١٠٠٬١٩الربح األساسي للسهم (درهـم) 

.٢٠١٩سبتمبر٣٠و٢٠٢٠برتمسب٣٠كما في عادیة محتمل أن تؤدي لتخفيض الربح األساسي للسهمال یوجد أي أسهم 

وزیعات األرباح ت-١٦

مليون ٢٠٣٬٢٨بمبلغ ٪١١مين توزیعات أرباح بنسبة ساه، أقر الم٢٠٢٠مارس ١٥الجمعية العمومية السنوي المنعقد في اجتماعل خال
مليون درهم).٢٠٣٬٢٨–٢٠١٨(٢٠١٩دیسمبر ٣١درهم عن السنة المنتهية في 

دیة نقال النقدیة وشبه -١٧

٢٠١٩ر دیسمب٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
لف درهمأدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٤٢٢٬٠٨٥١٬٧٢٩٬٤٤٨)٤(إیضاح لمتحدة المركزي ية انقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العرب
١١٤٠٤٥٬٣٬٢٠٧٬٧٩١٬٢)٥(إیضاح مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

٤٬٤٦٧٬١٩٩٤٬٥٢٠٬٦٥٥
)٥٣٧٬١٧٣()٣١٠٬٤٠٣()٤(إیضاح يةئع قانونودا

)٣٥٠٬٠٠٠()٥٧٥٬٠٠٠()٤یضاح (إثر من ثالثة أشهر تاریخ استحقاقها األصلي أكشهادات إیداع 
)٤٢٣()٧٥٤١٬()٩إیضاح (حقة لبنوك أخرى مبالغ مست

٠٤٢٥٨٠٬٣٬٠٥٩٬٦٣٣٬٣
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معامالت مع أطراف ذات عالقة-١٨

المســاهمين الــذین یملكــون حصــة جوهریــة فــي تتمثــل بمــع أطــراف ذات عالقــة ل العادیــة اق األعمــا فــي ســيت بتنفيــذ المعــامالة وعــ جمالمقــوم ت
شــركات التــي یملــك هــؤالء المســاهمون وأعضــاء مجلــس اإلدارة حصــة جوهریــة فيهــا والالمجموعــة دارة فــي جميع أعضاء مجلس اإلو المجموعة 

.  عةمو المج وموظفي اإلدارة العليا في 

.ةللمجموعضمن سياق األعمال العادیة التالية مع أطراف ذات عالقة الجوهریةالمعامالت جراء بإ مجموعة التقامخالل الفترة، 

أشهر المنتهية فيةالتسعفترة 
(غير مدققة)سبتمبر٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمدرهمألف

٤٬٠٤٣١٢٬٥١٤دخل فوائد
٣٤٬٢٥٣٣٩٬٠٢٧ائدمصاریف فو 

دارة العليا موظفي اإلمكافآت
١٬٩٩٦٣٬٣١١فآت أخرى قصيرة األجلرواتب ومكا -
٧٨٩٧مكافآت نهایة الخدمة-
٨١٢٦٨خل آخرد

٢٬٢٥٠٢٬٢٥٠أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

العالقة كما یلي :ذات صدة المعامالت مع األطراف أر ، كانت انات الماليةإعداد البيكما في تاریخ 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

)ققة(مد(غير مدققة) 

٧٩٬١٣٨٣١٦٬٧٧٦ة عن التمویل اإلسالمينوذمم مدیسلفياتقروض و 
٢٬٦٤٥٬٨٣٤٢٬٣٧٩٬٣٧٥والودائع اإلسالمية للعمالءودائع العمالء

٣١١٬٠١٤٤٩٦٬٥٩٥غاءلإللة غير قابلة ومطلوبات طارئزامات الت

درهــم مليــون ٤٬٤١توقعــة بمبلــغ ة ائتمــان ممــع خســار ) ١مرحلــة ال–٢٠١٩دیســمبر ٣١(١تم تصنيف أرصدة الطرف ذي العالقــة كمرحلــة 
درهم).مليون ٤٬٥٥–٢٠١٩دیسمبر ٣١(

قطاعات األعمال -١٩

هما:ةرئيسياعات قطثالثة إلى المجموعةتنقسم أعمال 

بطاقــات و الودائــعو رات التــوفيحســابو ةوتتكون األعمال البنكية لألفراد من الحســابات الجاریــة الشخصــي-والمؤسسات لبنكية لألفراد ال األعما
. للعمالءوالقروض والرهوناتوالخصماالئتمان

والهيئــات العامــة وتتكــون مــن وميــةالحكبمــا فــي ذلــك الــدوائر ت أمــا األعمــال البنكيــة للمؤسســات تتضــمن المعــامالت المبرمــة مــع المؤسســا 
الودائع والتمویل التجاري.و السلفياتو معامالت القروض

ة غرفة التداول والسوق المالي ذو العالقــة ومعــامالت تحویــل العمــالت األجنبيــة لــدى البنــوك والمؤسســات تضم أنشط-ستثماراتینة واالالخز 
وعمليــات المركــز الرئيســي للبنــك ككــل، وال یشــكل أي منهــا قطاعــًا المركــزي حــدة المتبيــة اإلمــارات العر مصــرف لــكالماليــة األخــرى بمــا فــي ذ

.منفصلة عنهاد تقاریرمكن إعدمنفصًال بحيث ی
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قطاعات األعمال (تتمة)-١٩

ات تنشــأ بــين صــروفوالمد جوهریــة لإلیــرادات نــو تتم المعامالت التي تجري بين قطاعي األعمال باألحكام والشروط التجاریة العادیة. ال یوجد ب
أغلبيــة بنــود بيــان المركــز أنهــا تشــكل غيلية حيــثات التشــ قطاعي األعمال. تتمثل الموجودات والمطلوبات لكل قطاع في الموجودات والمطلوبــ 

المالي الموجز الموحد.

المعلومات المتعلقة بالقطاعات الرئيسية

الخزینة األعمال البنكية 
المجموعرى أخت ماراواالستثوالشركات ادفر لأل

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
مدققة)(غير٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيالتسعةفترة 
من المنتجات  ي الدخل ودخل الفوائدصاف

٢٦٢٬٧٠٩-٢٣٠٬٦٣٣٣٢٬٠٧٦التوزیع إلى المودعيناإلسالمية بعد خصم
٥١٬٤١٣٢٬٤٦٣٥٥٧٥٤٬٤٣٣ودخل العموالتصافي الرسوم

٠٠١١٬٢٠١٩١٨١٩٬١٢٠٢١٬لدخل التشغيلي اآلخرا

٠٤٧٢٨٣٬٧٤٠٣٤٬٤٧٥٢٠٬٢٦٢٣٣٨٬إجمالي الدخل

)١٠٤٬٥٠٢()٧٠٬٤٩٦()١٬٥٧١()٣٢٬٤٣٥(مصاریف تشغيلية
٣٩٬٨٨١-٣٩٬٨٨١-أرباح استثماریة
)٩٧٬٢٤٨()٣٤٣()٦٤٨()٩٦٬٢٥٧(يةالقيمة على الموجودات المالضمخصص انخفا 

)٣٨٨()٣٨٨(--شركة شقيقةنتائجالحصة من 

٠٠٥١٧٦٬)٧٥١٥٠٬(٣٥٥١٥٤٬٤٠٢٧٢٬نتائج القطاع

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في 
٦٩٦٨٢٨٬٧٬٠١٤١٧١٬٥٬٩٧٨٥٩٩٬٦٨٨٥٩٩٬١٣٬موجودات القطاع

٤١٨٢٨٢٬٨٬٧٥٤٤٨٦٬٥١٦٨٣٠٬٤٬٦٨٨٥٩٩٬١٣٬قوق ملكية القطاعمطلوبات وح

(غير مدققة)٢٠١٩سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيالتسعة
دخل من المنتجاتد والفوائصافي دخل ال

٣٧٥٬٨٠٤-٣٠٦٬١٦٢٦٩٬٦٤٢مية بعد خصم التوزیع للمودعيناإلسال

٤٩٬٢٦٩١٬٨٣٩٧٬٨٠٧٥٨٬٩١٥، صافيعموالترسوم و دخل 
٧٦٥٦٬٣٩٠٢٨٠٬١٤٤٣٥٬٢١خرلي آدخل تشغي

١٩٦٣٦٢٬٨٧١٬٧١٠٨٧٬٢٢١٥٤٬٤٥٦إجمالي الدخل

)١٠٣٬٤٤٥()٦٥٬٦٠٧()١٬٧٦٩()٣٦٬٠٦٩(اریف تشغيليةمص
٣٧٬٩٠٦-٣٧٬٩٠٦-أرباح االستثمار

القيمة مخصص انخفاض
)٤١٬٠٧٨(٦٬٨٠٣)٦٬٥٠٣()٤١٬٣٧٨(الماليةالموجودات

٢٢٧٢٢٧--حصة األرباح من شركة شقيقة

٧٦٤٬٣٤٩)٤٩٠٬٣٦(٧٤٩٨٤٬٢٥٠٥٬١٠١طاعالنتيجة حسب الق

٦٨٥٦٣٦٬٨٬٩٣٩٬٠١١٬٥١٨٥٬٧٨٢٨٠٩٬٠٤٣٬١٤موجودات القطاع

٠٥٥٣٤٥٬٩٬٠٢٢٬١٥٠٧٣٢٬٩٣٥٬٤٨٠٩٬٤٣٠٬٤١ملكية القطاعوق حقمطلوبات و 
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عادلة قياس القيمة ال-٢٠

ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمــة بــين المشــاركين موجوداتي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بندإن القيمة العادلة ه
مــة العادلــة. یتضــمن تعریــف القيمــةالقيا النحــو، یمكــن أن تنــتج فروقــات بــين القيمــة الدفتریــة وتقــدیرات ریخ القيــاس. وعلــى هــذفــي الســوق بتــا 

بصــورة كبيــرة أو إجــراء معاملـــة ا أو حاجــة لتقلــيص حجــم عملياتهــ نيـــة أيعمــل وفــق مبــدأ االســتمراریة دون تةالمجموعــ العادلــة افتــراض أن 
بشروط مجحفة.

ــات القيمـــة العادلـــة إلـــى مســـ لـــى ذلـــك، ألغـــراض إعـــداباإلضـــافة إ ــنيف قياسـ ــة، یـــتم تصـ ــاریر الماليـ ــة ٣أو ٢، ١توى د التقـ ــاس درجـ علـــى أسـ
ة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو التالي:ات القيملعادلة وأهمية المدخالت إلى قياست المالحظة لقياس القيمة االمدخال

وجودات أو ة لمالمشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطقيمة العادلة هي تلكالمستوى األول إن قياسات ال
مطلوبات مماثلة.

والتي تكون ملحوظة ١األسعار المدرجة في المستوى الت غير ة العادلة هي تلك المشتقة من مدخ توى الثاني إن قياسات القيمالمس
األسعار) أو غير مباشر (أي المشتقة من األسعار).ما بطریق مباشر (أي لبند الموجودات أو بند المطلوبات إ

بند ودات أو م والتي تتضمن مدخالت لبند الموج ك المشتقة من أساليب التقييإن قياسات القيمة العادلة هي تلالث المستوى الث
المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات ملحوظة في السوق (مدخالت غير ملحوظة).

ات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةلقيمة العادلة لألدو ا
ــة العادلـــة أل ــا فـــي دواتبلغـــت القيمـ ــمبر ٣١رهـــم (مليـــون د٤١٠٬٧٠مبلـــغ ٢٠٢٠رســـبتمب٣٠الـــدین المدرجـــة كمـ ٢٤٥٬١٥–٢٠١٩دیسـ

إلــى المــدخالت مــن يمــة العادلــة اســتناداحيــث یــتم تحدیــد الق١). یــتم تحدیــد القيمــة العادلــة ألدوات الــدین المدرجــة تحــت المســتوى يون درهممل
لمنشــأة الوصــول اليهــا فــي طابقــة لهــا والتــي باســتطاعة اطة للموجــودات أو المطلوبــات المتالنشــ األســعار المدرجــة (غيــر المعدلــة) فــي األســواق 

قيمهــا الدفتریــة نختلــف بصــورة جوهریــة عــ ى اإلدارة أن القيمة العادلة لــألدوات الماليــة األخــرى المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ال تقياس. تر تاریخ ال
في نهایة فترة تاریخ التقریر.

لةواإلفتراضات لقياس القيمة العادييم أساليب التق
أساليب تقييم وإفتراضات مماثلة لتلك المستخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة بإستخدامة للموجودات والمطلوبات المالية یتم تحدید القيمة العادل

النشــط. یــتم اولة باستخدام األسعار من الســوق لمتدیتم تقييم األوراق المالية ا.٢٠١٩دیسمبر ٣١ة المنتهية في نالسنویة المدققة للسالموحدة 
نسبة السعر إلى األرباح.مضاعفات المالية غير المتداولة باستخدام تقييم األوراق 

بشكل متكرر سها بالقيمة العادلةوالتي یتم قيا للمجموعةالقيمة العادلة للموجودات المالية 
التــالي معلومــات حــول كيفيــة . یبــين الجــدول انات الماليةإعداد البيلعادلة كما في تاریخ مة ابالقيللمجموعة یتم قياس بعض الموجودات المالية 

عادلة لهذه الموجودات المالية:القيم التحدید 
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قياس القيمة العادلة (تتمة) -٢٠

موعة والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر (تتمة)ج موجودات المالية للمالقيمة العادلة لل

ما في القيمة العادلة كجودات المالية المو 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠
غير مدققة) (

ـــم  ألف درهــ

مبردیس٣١
٢٠١٩
(مدققة)

ألف درهـــــم 

تسلسل القيمة  
العادلة 

خسائر المن خالل األرباح أو موجودات مالية بالقيمة العادلة 
المستوى األول١٨٬١٣٣٢٠٬٨٠١أوراق مالية مدرجة

المستوى األول٢٤٤٢٤٧لمدرجةسندات الملكية ا–ثة موال التقدیریة التي تدیرها أطراف ثالاأل

دات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى موجو 
توى األولالمس٦٨٢٬٧١١٨٤٠٬٦٦١أوراق مالية مدرجة

المستوى الثالث٧٤٤٧٤٧ات ملكية غير مدرجة سند
الثانيمستوى ال-٣يمة العادلة الموجبة لألدوات المالية المشتقةالق

المستوى الثاني١٤المالية المشتقةلألدوات القيمة العادلة السالبة 

دراجهــا ضــمن أي مــن المســتویات الموضــحة لوبــات ماليــة تتطلــب إلم یكن هناك أیة تحویالت بــين المســتویات خــالل الســنة. ال یوجــد أیــة مط
دول أعاله.الج في

نتائج موسمية -٢١

٣٠(٢٠٢٠ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهيــة فــيالتســعةهــم لفتــرة مليــون در ٤٢٬٣١ادات توزیعــات أربــاح بمبلــغ ت إیــر ســتثمارااالدخــلتضــمن ی
مليون درهم) وهي ذات طبيعة موسمية.٤٠٬٨٢–٢٠١٩سبتمبر

المال نسبة كفایة رأس-٢٢

عنصر رأس المال 
األدنى  الحدمتطلبات 

٣لبازل 
سبتمبر٣٠كما في 

٢٠٢٠
٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

نسبة الشق األول من حقوق  
العادیة  مساهمين ال

٣٧٬١٠٪٣٨٬٩٢٪٧٬٠٪

٪٣٧٬١٠٪٣٨٬٩٢٪٨٬٥نسبة رأس المال من الشق األول 
٪٣٨٬٢٣٪٤٠٬٠٣٪١٠٬٥نسبة كفایة رأس المال 
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-٢٥-

لمشتقة األدوات المالية ا-٢٣

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠٢٠برسبتم٣٠
القيمةالقيمة العادلةدلةيمة العا القالقيمة ة القيمة العادل لة القيمة العاد
اإلسميةالسالبةالموجبةاإلسميةالسالبة الموجبة 
درهمألف ألف درهمهمألف در ألف درهمألف درهمألف درهم

٤٥٢٤-٩٠٢٢١٬٥٩٥٤٤لةاألجنبية اآلج عقود العمالت 
٤٢٤٥-٢٩٠٢٤٤١٬٥٩٥إجمالي

دارة المخاطر إ-٢٤

وخسائر االئتمان المتوقعةCOVID-19ستجد لمفيروس كورونا ا

بير تداالم باتخاذوالحكومات في جميع أنحاء العفي التطور. قامت الهيئات التنظيميةCOVID-19تستمر التداعيات االقتصادیة ألزمة 
تأجيل الدفعات نقدیة و سيولة الالوتتضمن تدابير التخفيف دعم .على الشركات واألفرادلتحفيز المالي واالقتصادي للتخفيف من تأثيرها ا

لألفراد وإعفاءات رأس المال المقدمة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

شأن ة المتحدة المركزي بعن مصرف اإلمارات العربيالصادرةالتوجيهات قعة المتو مان سارة االئتحسابات خ البنك في اعتباره في وقد وضع 
في سياق أزمة فيروس ٩لمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم خسائر االئتمان المتوقعة حسب لومعالجة ف الدعم االقتصادي المستهد

یتمتع البنك بحوكمة ایير المحاسبية الدولية. وعالوة على ذلك، المعمجلسلصادرة عن ) وكذلك التوجيهات اCovid-19(كورونا المستجد 
وتقدیرات خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة في جميع  ٩عداد التقاریر المالية رقم الدولي إلر لضمان مالءمة إطار عمل المعيا قویة 

على المدخالت واالفتراضات الخاصة COVID-19ستجد المروس كورونا جعة التأثير المحتمل لتفشي فياألوقات. قام البنك أیضًا بمرا
في ضوء المعلومات المتاحة.٩المالية رقم لتقاریر امتوقعة للمعيار الدولي إلعدادبقياس خسارة االئتمان ال

ات العربية إلمار رف امصبنشرها شى مع أحدث التوقعات التي قاموقد أخذ البنك في االعتبار توقعات متغيرات االقتصاد الكلي والتي تتما 
٪ ٤٠٪ إلى ٣٠شائم من اریو المتية السيندادت احتمالاز ، ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في في مراجعته االقتصادیة الفصلية.المتحدة المركزي 

. نتج عن التغييرات في االحتماالت ٢٠١٩دیسمبر ٣١مقارنة بتاریخ ٪٢٠٪ إلى ٣٠من المتفائلبينما انخفض احتمال السيناریو 
تسعة اللفترةهم مليون در ٤٠مبلغبإضافية متوقعةائتمان إعادة التصنيف الخاصة باإلدارة خسائر عملية و لسيناریو االقتصاد الكلي ةمحددال

بصفة دوریة.ر تقدیریة ویستمر البنك في إعادة تقييم التأثيإعادة التصنيف عملية . تعتبر ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠منتهية في الأشهر 

نحو الدفع إلى مجموعتين وعلى اللمستفيدین من تأجيل ، قام البنك بتقسيم عمالئه اي رف اإلمارات العربية المتحدة المركز مصت وفقًا لمتطلبا 
لي:التا

 هوا تغييرات كبيرة في جدارتهم االئتمانية، بما یتجاوز قضایا السيولة وأنهم الذین من غير المتوقع أن یواج : تشمل العمالء ١المجموعة
ن تأجيالت الدفع فَعالة ء العمالء، یعتقد أ. بالنسبة لهؤالCovid-19مستجد ل مؤقت وخفيف بأزمة فيروس كورونا البشكیتأثرون 

جوهري. سيظل هؤالء العمالء في مرحلتهم الحالية من قيمة االقتصادیة للمنشآت بشكلإنه من غير المتوقع أن تتأثر اللتالي، فوبا 
، طوال فترة األزمة.٩الية رقم المالمعيار الدولي إلعداد التقاریر

يولة التي مانية، باإلضافة إلى مشكالت السرة االئتهوا تغييرات كبيرة في الجدامن المتوقع أن یواج : تتضمن العمالء الذین٢جموعة الم
ة وفقًا للمعيار الدولي مرحليالت الدفع. بالنسبة لهؤالء العمالء، هناك تدهور كاٍف في مخاطر االئتمان لتحریك السيتم معالجتها بتأج 

سيما المؤشرات التي تدل على عدم ء، وال رة االئتمانية لهؤالء العمالمجموعة مراقبة الجدا. تواصل ال٩اریر المالية رقم إلعداد التق
من التزاماتهم عند استحقاقها.القدرة المتوقعة على دفع أي 



لهنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعةب
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-٢٦-

(تتمة)إدارة المخاطر-٢٤

(تتمة)وخسائر االئتمان المتوقعةCOVID-19فيروس كورونا المستجد 

لكــل مــن الجــدارة تعكــس نظــرة دقيقــة لتقيــيم البنــك مــن أنهــا ع للمراجعــة المنتظمــة للتأكــدرات المراحــل والتجميــ وبنــاًء عليــه، تخضــع جميــع قــرا
لمراحل والتجميع للعمالء اعتبارًا من تاریخ إعداد التقریر المالي.االئتمانية وا

تفيدین من تأجيل الدفع المستحليل العمالء 

:مدققة)(غير ٢٠٢٠سبتمبر٣٠لغ المؤجل واألرصدة المستحقة كما في المب

المجموعألفراداالشركات القروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي
ألف درهملف درهمأألف درهم

٣٬٥٤٥٬١٤٢١٦٬٢٠٦٣٬٥٦١٬٣٤٨جمالي التعرضإ
٤٥٦٬١٤٣٢٬٩٦٥٤٥٩٬١٠٨جلمبلغ مؤ 

١١١٨١١٩عدد العمالء 

ــر ٢٠٢٠ســبتمبر٣٠كمــا فــي التقســيم حســب المجموعــة (غي
:مدققة)

اإلجمالي٢المجموعة ١المجموعة والذمم المدینة عن التمویل اإلسالميالقروض والسلفيات 
همألف در ألف درهمألف درهم

٣٬٤٣٩٬٦٢٤١٢١٬٧٢٤٣٬٥٦١٬٣٤٨لي التعرضإجما 
)٨٠٬٢٨٥()٩٬٤٧١()٧٠٬٨١٤(خسارة االئتمان المتوقعة

────────────────────────
٣٬٣٦٨٬٨١٠١١٢٬٢٥٣٣٬٤٨١٬٠٦٣التعرضصافي 

════════════════════════

لتقـــدیم ا بالكامـــل دامهوالتـــي تـــم اســـتخ مليـــون درهـــم٣٧٥فـــة صـــفریة بمبلـــغ بتكلتســـهيالتحصـــل البنـــك علـــى ، ٢٠٢٠ســـبتمبر ٣٠كمـــا فـــي 
للعمالء المتأثرین.الدفعتسهيالت في

:من تأجيل الدفعیستفيدون توقعة للعمالء الذین ة الملخسائر االئتمانيجمالي التعرض واالتكوین القطاعي إل

عرضالتجمالي إالقطاع االقتصادي
ألف درهم

ــان  خســــائر االئتمــ
المتوقعة

ألف درهم
(غير مدققة)(غير مدققة)

١٬٣٢٨٬٥٤٧٢٣٬٢٦٨ءات والعقاراتاإلنشا 
١٬١٥٧٬٩١٧٢٧٬٦٧٣خدمات 
٤٩٩٬٨٢٦١٢٬٤٠٨التجارة

٢٩٤٬٥٧١١٠٬٨٣٣قروض فردیة لألعمال
١٢٩٬٩٩١٢٬٠٤٠صنيعالت

١٥٠٬٤٩٦٤٬٠٦٣أخرى 
────────────────

٣٬٥٦١٬٣٤٨٨٠٬٢٨٥يالمجموع الكل
════════════════
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-٢٧-

(تتمة) طرإدارة المخا-٢٤

(تتمة) وخسائر االئتمان المتوقعةCOVID-19نا المستجد فيروس كورو 

: المؤجلةة عن التمویل اإلسالميم المدینقروض والسلفيات والذمالفي إجمالي أرصدة الحركة

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠٢٬٥٩١٬٢٧٩٢٢٤٬٨٦٧٢٧٬٧٠٠٢٬٨٤٣٬٨٤٦ینایر ١كما في رجإجمالي المبلغ المد
٥٥٨٬٩٤٣-٤٥٢٬٩٧٩١٠٥٬٩٦٤المشتراة نشأة أو لموجودات الجدیدة الما

ها أو عن تثبيتالموجودات التي تم التوقف
سدادها 

١٥٨٬٥٥٩-)١٬٩٩٢(١٦٠٬٥٥١

--)١٢٥٬٢٨٩(١١٢٥٬٢٨٩المحول إلى المرحلة 
--٦٣٬٨٦٣)٦٣٬٨٦٣(٢رحلة المحول إلى الم

-)٢٧٬٧٠٠(٣٢٧٬٧٠٠حول إلى المرحلة الم
────────────────────────────────

٢٠٢٠سبتمبر٣٠كما في التعرض إجمالي 
٣٬٥٦١٬٣٤٨-٣٬٢٦٦٬٢٣٥٢٩٥٬١١٣مدققة) (غير 

════════════════════════════════

: المؤجلةل اإلسالميعن التموی الذمم المدینةالقروض والسلفيات و يمة مخصص االنخفاض في قالحركة في 

المجموع ٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
همألف در ألف درهمألف درهممألف دره

١ئتمان المتوقعة كما في خسارة االمخصصات 
٥١٬٥٢٠-٢٠٢٠٣٦٬٧٥٧١٤٬٧٦٣ینایر 

١٥٬٦٣١-٧٬١٤٢٨٬٤٨٩ة را المشتالموجودات الجدیدة المنشأة أو 
١٣٬١٣٤-١٣٬٨٨١)٧٤٧(عن تثبيتها أو سدادها م التوقفالموجودات التي ت
--)١١٬١٣٧(١١١٬١٣٧لة المحول إلى المرح 

--١٬١٢٨)١٬١٢٨(٢المحول إلى المرحلة 
────────────────────────────────

سبتمبر٣٠خسارة االئتمان المتوقعة كما في 
٨٠٬٢٨٥-٥٣٬١٦١٢٧٬١٢٤مدققة) (غير ٢٠٢٠

════════════════════════════════

االنخفاض في القيمة احتياطي  -٢٥

٢٠١٨أبریل ٣٠تاریخ ب٩الية رقم أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي توجيهاته الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقاریر الم
لية المترتبة على البنوك التي ثاره العمت التطبيق وآمن تحدیا الذي یتناول العدید ٢٠١٨/٤٥٨/CBUAE/BSDقم: من خالل اإلشعار ر 

تكون لتوجيه،من ا٦٬٤قرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("التوجيه"). عمًال بالف٩تعتمد المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
لمركزي والمعيار الدولي المتحدة ارات العربية رف اإلماالصادر عن مص٢٨/٢٠١٠والخاص بموجب التعميم التسویة بين المخصص العام
كما یلي:٩إلعداد التقاریر المالية رقم 
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(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في أشهر المنتهيةالتسعةلفترة 

-٢٨-

االنخفاض في القيمة (تتمة) احتياطي  -٢٥

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
رهمألف دلف درهمأ

(مدققة)(غير مدققة) 
نخفاض القيمة: عام احتياطي ا

مصرف اإلمارات ن الصادر ع٢٨/٢٠١٠رقم التعميم لمخصصات العامة بموجبا
١٥٠٬٥٩٣١٦٢٬٤٤٠العربية المتحدة المركزي 

بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاریر ٢والمرحلة ١ناقصًا: مخصصات المرحلة 
٩١٥٩٬٠٥٩١٤٦٬٠٥٥المالية رقم 

١٦٬٣٨٥-*اماطي انخفاض القيمة: ع احتي

احتياطي انخفاض القيمة: محدد
مصرف اإلمارات الصادر عن ٢٨/٢٠١٠المخصصات المحددة بموجب التعميم رقم 

العربية المتحدة المركزي 
٢٢٨٬٠٨٨٥٠٨٢٣١٬

)٥٠٨١٬٢٣()٢٢٨٬٠٨٨(٩ة رقم ر الماليلدولي إلعداد التقاریبموجب المعيار ا٣رحلة صصات المناقصًا: مخ 

--*احتياطي انخفاض القيمة: محدد

لمتحدة لعربية اقًا لمصرف اإلمارات االمخصصات وف٩لية رقم ا عداد التقاریر المَا للمعيار الدولي إلحالة تجاوز المخصص وفقفي * 
طي االنخفاض في القيمة.تم تحویل أي مبلغ الحتيا المركزي، ال ی

أرقام المقارنة -٢٦

لمالية اة في هذه البيانات ات المحاسبية المتبعتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما أمكن، حتى تتوافق مع العرض المتبع والسياس
ية الموجزة.الموحدة المرحل


