
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  القيوينالقيوين  أمأمبنك بنك 
  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له

  
 المرحلية الموحدة المالية والمعلوماتتقرير المراجعة 

  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

 



 

  التابعة لهالتابعة له  شركةشركةوالوال  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  قيوينقيوينالال  أمأمبنك بنك 

  
    رحلية الموحدةرحلية الموحدةمعلومات المالية الممعلومات المالية المتقرير المراجعة والتقرير المراجعة وال

  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

 صفحــة  المحتويات
   

 1   موحدةال مرحليةالمالية المعلومات ال مراجعةتقرير 
   

 2  الموحد وجزالم بيان المركز المالي
   

 0  )غير مدقق( الدخـل الموجز الموحدبيان 
   

 4  )غير مدقق( دالموح موجزال الشامل لـالدخبيان 
   

 5   الموحد وجزالم بيان التغيرات في حقوق المساهمين
   

 6  )غير مدقق( الموحد وجزالم بيان التدفقات النقدية
   

 22-7  الموحدة وجزةالم المالية بياناتإيضاحات حول ال
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    ير مدقق(ير مدقق()غ)غ  الموحدالموحد  وجزوجزالمالم  بيان الدخلبيان الدخل
    21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 

 
 

 اتإيضاح 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 رـسبتمب 01

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبـر 01

  2112 1122 2112 1122 
       ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  

 102.191  417.640  212.011  127.776   إيرادات الفوائد
 (    92.021) (    47.116) (    12.011) (   15.171)  مصاريف الفوائد

      
 200.000  061.627  211.111  110.515   صافي إيرادات الفوائد

 11.011  40.215  22.129  14.407   العموالت إيرادات

 22.201  10.715  2.019  4.066   أخرى تشغيلية إيرادات
      

       122.091  417.717  211.111  102.017   إجمالي اإليرادات
 (  210.010) (   152.111) (    12.119) (   07.557)  مصاريف تشغيلية

      
       100.910  265.717  91.299  14.741   إيرادات التشغيل

 (      1.021) 17.774  (     1.901) 1.755   إستثمارات /)خسائر(إيرادات
 خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات 

 محتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها  
  

-- 
 
(2.111      ) 

 
(2.751     ) 

 
(1.011      ) 

  قروضاإلنخفاض في قيمة ال خصصم
 صافيبال –والسلفيات   

  
(11.576   ) 

 
(21.101    ) 

 
(04.747   ) 

 
(12.019    ) 

      
 120.120  245.110  00.002  76.121   لفترة لربح ال
      

 1.21 1.15 1.11 1.15 15 )درهم( الواحد للسهماألساسي الربح 

 
 

 
 

 

 
 .الموجزة الموحدة المالية لبياناتامن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل اإليضاحات المرفقة إن 



  44  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 
  

    )غير مدقق()غير مدقق(  الشامل الموجز الموحدالشامل الموجز الموحد  الدخلالدخل  بيانبيان
    21122112  سبتمبرسبتمبر  0101  حتىحتى  21121122من ا يناير من ا يناير لفترة لفترة لل
 
 

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 سبتمبـر 01

 ة أشهر المنتهية فيلفترة التسع
 سبتمبـر 01

 2112 1122 2112 1122 

      ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 

 120.120  245.110  00.002  76.121  الربح للفترة
     األخرى ةالشامل /)الخسارة(بنود الدخل

 إستثمارات متاحة للبيع  (خسارة)ربح/صافي 
 معترف بها مباشرة في حقوق المساهمين  

 
 12.170  

 
(1.200   ) 

 
 7.775 

 
(0.012     ) 

 المحول من حقوق المساهمين نتيجة بيع 
 يعإستثمارات متاحة للب  

 
-- 

 
-- 

 
(1.520    ) 

 
 291 

 2.112  -- 120  -- خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع
 (     1.901) 7.262  (    2.011) 12.170  األخرى للفترة ةالشامل الدخل/)الخسائر(بنود 

 121.100  250.255  00.112  17.110  الدخل الشامل للفترةإجمالي 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 .الموحدة الموجزة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل ات المرفقة اإليضاحإن 



  55                            التابعة لهالتابعة له  شركةشركةوالوال  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 
  

    الموحدالموحد  الموجزالموجز  بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين
                        21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

  
  

 حتياطي قانونيإ رأس المال  

 إحتياطي
 عام

التغيرات المتراكمة 
 المجمـــوع هأرباح مستبقا في القيمة العادلة 

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  
                

 2.291.102  199.212  1.101  0.111  2.129.100  2.101.201  )مدقق( 1122يناير  2الرصيد في 
 120.120  120.120  -- -- -- --  الربح للفترة

 (       1.901) -- (       1.901) -- -- --  األخرى للفترة ةالشامل الخسارةبنود 
 121.100  120.120  (       1.901) -- -- --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 -- (     22.111) -- -- -- 22.111   (20)إيضاح  إصدار أسهم منحة خالل الفترة
 (   211.209) (    211.209) -- -- -- --  (20توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

        
 2.111.111  020.921  (      1.290) 0.111  2.129.100  2.011.111   )غير مدقق( 1122سبتمبر  21الرصيد في 

        
 2.221.100  099.210  (      0.010) 0.111  2.129.100  2.011.111   )مدقق( 1121يناير  2الرصيد في 
 111.992  111.992  -- -- -- --  الربح للفترة

 0.101  -- 0.101  -- -- --  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
 112.111  111.992  0.101  -- -- --  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (    111.111) (   111.111) -- -- -- --  (20توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
        

 0.001.002  715.121  516  6.441  1.111.266  1.611.111   ()غير مدقق 2112سبتمبر  01الرصيد في 

 

 .الموحدةالموجزة  المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموحدالموحد  وجزوجزالمالم  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

    21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 رـسبتمب 01

  2112  1122 
      ألف درهــم  ألف درهــم  

     التشغيلية العمليات
 120.120   245.110   للفترةربح ال

     التعديالت :
 21.199   07.417    بالصافي - مخصص اإلنخفاض في القيمة 
 21.011   11.524   إستهالك ممتلكات ومعدات 
 0.111   (     4.461)  في القيمة العادلة لإلستثمارات في أوراق مالية /النقص)الزيادة( 
 (         21)  2.446   الستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ ا إطفاءعالوة/)خصم(  
 111   (     2.110)  من بيع إستثمارات في أوراق مالية )الربح(/الخسارة 
 2.112   --  متاحة للبيع –خسائر اإلنخفاض في قيمة إستثمارات  
 (     2.011)  (   10.066)  إيرادات توزيعات أرباح 
       (          20)  (          11)  الربح من إستبعاد ممتلكات ومعدات 

 رأس قبل التغيرات في  ةالتشغيلي التدفقات النقدية
 المال العامل  

 
 277.521   111.110      

 الزيادة في الوديعة اإللزامية لدى البنك المركزي لدولة 
 اإلمارات العربية المتحدة  

  
(21.655    ) 

  
(21.900     ) 

 (     11.922)  21.212   وض بنكية آجلةفي قر  (الزيادةالنقص/)
 بعد المخصصقروض وسلفيات النقص في صافي )الزيادة(/

 عدومةوالمبالغ الم  
  

(71.110    ) 
  

 010.211 
 (     11.129)  15.666   في موجودات أخرى (الزيادةالنقص/)

 (   221.202)  (            0)  النقص في المطلوب لبنوك أخرى
 (   100.090)  2.662   في ودائع العمالء /)النقص(دةالزيا

 (   101.112)  --  النقص في ودائع متوسطة األجل
      21.911   52.571   الزيادة في مطلوبات أخرى

      (    010.221)  257.161   التشغيلية العمليات (المستخدم فيالناتج من/) النقدصافي 
     ستثماريةاإل العمليات

 (      1.121)  (      4.271)  ومعدات شراء ممتلكات
 01   12   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 (  219.219)  (  141.647)  في أوراق ماليةستثمارات شراء إ
 19.001   61.127   بيع إستثمارات في أوراق ماليةمتحصالت من 

      2.011   10.066   توزيعات أرباح مقبوضة
      (   102.091)  (    62.510)  اإلستثمارية العملياتمستخدم في الالنقد  صافي

     التمويلية العمليات
      (   210.919)  (  206.645)  توزيعات أرباح مدفوعة

      (    210.919)  (   206.645)  التمويلية العمليات المستخدم في النقدصافي 
      ( 2.101.101)  (     42.171)  وما يعادلهفي النقد  النقص صافي

      1.910.910   2.171.171   فترةالالنقد وما يعادله في بداية 
 2.119.221   2.107.711   (17فترة )إيضاح الالنقد وما يعادله في نهاية 

  
 
 .الموحدة الموجزةة المالي بياناتلمن هذه ا ال يتجزأجزءا  تشكل المرفقة  اإليضاحات إن
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    الموحدةالموحدة  وجزةوجزةالمالم  الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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  معلومات عامةمعلومات عامة  --11

في اإلمارات العربية وين أم القيفي إمارة تأسست "( هو شركة مساهمة عامة بنك)"ال )ش.م.ع( الوطني أم القيوينبنك  
،  الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة أم القيوين 2911يناير  1( بتاريخ 2بموجب المرسوم األميري رقم ) المتحدة
التابعة شركة الو بنك أم القيوين الوطني )ش.م.ع( تتضمن المجموعة  . 2911أغسطس  2أعماله إعتبارا  من  وقد بدأ
 –، أم القيوين 111المسجل هو صندوق بريد  بنكإن عنوان ال ، دبي .ويقية )ش.ذ.م.م.(تسدارة الإلل زتوين تاون له ،

 .اإلمارات العربية المتحدة 
 

دولة في  فرعا   20من مؤلفة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات واألفراد من خالل شبكة  يعمل البنك 
 . اإلمارات العربية المتحدة دولة ة اإللكترونية فيللخدمة البنكي ةوحد 22و  اإلمارات العربية المتحدة

 
 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2

 ولم يحن موعد تطبيقها بعد: ، التعديالت والتفسيرات المصدرةلم تقم المجموعة بتطبيق المعايير

 
 ارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التق

 ســـنويةيطبـــق للفتـــرات ال
 التي تبدأ من أو بعد

  
  تبني المعيار الدولي  2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

إلعداد التقارير المالية للمرة االولى المتعلق بالمحاسبة على القروض الحكومية 
 لسوقبسعر فائدة اقل من سعر الفائدة با

 1122يناير  2

  
 يتطلب من جميع الموجودات المالية  9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

:  األدوات المالية: 29المعترف بها ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 يتم قياسها الحقا  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة يالت اإلعتراف والقياس

 1121يناير  2

  
 يستخدم  بيانات المالية الموحدة *ال 21ار الدولي للتقارير المالية رقم المعي

السيطرة كأساس منفرد للتوحيد، بغض النظر عن الطبيعة المستثمر فيها. 
موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية  21يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ا  للمعيار المحاسبي محددة وتوفير معالجات بديلة في ظل ظروف معينة. وفق
 11* والمعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية المنفصلة  10الدولي رقم 

* تم تعديلهم إلصدار  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة
 .21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1122يناير  2

  
 ينشئ نوعين من   *ترتيبات مشتركة 22 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

الترتيبات المشتركة: العمليات والمشاريع المشتركة. يتميز هذين النوعين من 
لتزامات تلك األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقا   الترتيبات المشتركة بحقوق وا 

اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع  11للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .22فقد تم تعديله إلصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  مشتركةال

 1122يناير  2



 

  77    والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك  
  

    الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "" تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 

 

 " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار تفسيراتوال المعايير  -2
 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 ســـنويةيطبـــق للفتـــرات ال
   التي تبدأ من أو بعد

  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت 21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
* يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات  األخرى

التابعة، ترتيبات مشتركة، شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح 
 شامل.

 1122يناير  2

  
  الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 22المعيار الدولي للتقارير المالية رقم *

القيمة العادلة وينطبق على كال من البنود  ينشئ إطار واحد لقياس 1122
 المالية وغير المالية.

 1122يناير  2

  
  عرض بنود الدخل الشامل  – 2تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى. 
على الرغم من ذلك، تتطلب بنود األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصلين. و 

الدخل الشامل األخرى التي يتم تجميعها دون أن يتم تصنيفها الحقا  في الربح 
أو الخسارة مع الضريبة على بنود الدخل الشامل األخرى المطلوب توزيعها على 

 نفس األسس.

 1121يوليو  2

  
  الت على والتي تشمل على التعدي 1122 – 1119دورة التحسينات السنوية

، 20، 2حاسبية الدولية ارقام والمعايير الم 2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 . 21و  21

 1122يناير  2

  
  التي تقدم ضرائب الدخل  – 21تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

لقياس اإلستثمارات  21إستثناء من المبادئ العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
في ممتلكات بإستخدام نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

من خالل تقديم إفتراض أن القيمة الدفترية اإلستثمارات في ممتلكات  11
 لإلستثمارات في ممتلكات قابلة لإلسترداد خالل عملية البيع.

 1121يناير  2

  
  فرضية منافع الموظفين  – 29تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم "

الممر" وبالتالي تتطلب كيان للتعرف على التغيرات في تحديد منافع اإللتزامات 
 والموجودات عند حدوثها.

 1122يناير  2

  
  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  11اإلصدار رقم– 

 اإلنتاج.التكاليف المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة 
 1122يناير  2

  
  األدوات المالية: إفصاحات 0تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات تعزيز اإل –
 1122يناير  2



 

  11    والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 
  

    الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "" تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

  
 
  " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير -2
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 ويةالســـنيطبـــق للفتـــرات 
   التي تبدأ من أو بعد

  األدوات المالية: العرض  – 21المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–
 المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية

 1122يناير  2

    
  اتإفصاحاألدوات المالية:  0تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالةبإفصاحات حول التطبيق األولي  ةمتعلق
 .9رقم 

)أو  1121يناير  2
عند تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

   للمرة األولى( 9رقم 
 و 22، 21رقم  للتقارير المالية ةر الدولييياتعديالت على دليل اإلنتقال للمع ،

 .1121ي يونيو الصادر ف 21
عند تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

 21، و 22، 21رقم 
 للمرة األولى

 
مشتركة، الترتيبات ال، تتعلق بتوحيد البيانات الماليةمجموعة من خمسة معايير تم إصدار ،  1122في مايو *  

 ، والمعيار المحاسبي 21،  22،  21 رقمللتقارير المالية  ةالدولي اييرلمعا، تتضمن اإلفصاحاتزميلة و الشركات ال
(. يتم تطبيق 1122)المعدل في عام  11( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1122)المعدل في عام  10الدولي رقم 

. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير  1122يناير  2هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 يتم تطبيقها جميعا  في نفس الوقت.الخمسة على أن 

في الفترة التي تبدأ  للمجموعة المالية الموحدة البياناتفي والتعديالت  ، التفسيراتأن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع  
ن هذا التطبيق قد ال يكون له  لهذه المعايير والتفسيرات والتعديالت أو عند دخولها حيز التطبيق 1122يناير  2من وا 
 أثير هام على البيانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة في مرحلة التطبيق األولى . ت



 

  1111                    بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لهبنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة له
  

    إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

  
  بأهم السياسات المحاسبيةص ملخ  --00

 

 س اإلعدادأس 0-1
التقارير المالية " – 21رقم  (IAS) الدولي للمعيار المحاسبي وفقا   المرفقةالموحدة  وجزةالمالمالية  البياناتتم إعداد  

مارات ي دولة اإلالصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وكذلك طبقا  لمتطلبات القوانين المعمول بها ف" المرحلية
 .العربية المتحدة

 
 .بعض األدوات الماليةعدا تقييم ، فيما وجزة الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخيةالمتم إعداد البيانات المالية  

 
دولة التي يمارس بها البنك بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهي عملة ال وجزة الموحدةالمالية الم بياناتتم عرض ال 

 .نشاطه
 

الموحدة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية  موجزةالمالية ال بياناتتتضمن ال ال 
الموحدة  السنوية الموحدة الرجوع إلى البيانات المالية الموجزةت المالية البياناالموحدة للبنك ويجب عند قراءة هذه 

نتائج أعمال البنك لفترة ضافة إلى أنه ليس من الضروري لباإل 1122يسمبر د 22المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
عة للسنة المالية التي تعطي مؤشرا  دقيقا  لنتائج أعمال البنك المتوقأن  1121 سبتمبر 21أشهر المنتهية في  تسعةال

 . 1121ديسمبر  22 ستنتهي في
 

بتاريخ  1011/1111العربية المتحدة بموجب البالغ رقم  تاإلماراوفقا  لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في دولة  
 .الموحدة ةالموجز المالية  بياناتالفي حاسبية مالسياسات ال بعض فقد تم اإلفصاح عن، 1111أكتوبر  21

 

  تقديراتال  22--00

وتوقعات غير مؤكدة اضات إفتر يتطلب من إدارة البنك بأن تقوم بتقديرات ،  الموحدة الموجزةالمالية البيانات إن إعداد  
، إيرادات ومصاريف جودات والمطلوباتعلى مبالغ المو  السياسات المحاسبية وكذلكتطبيق  لىقد يكون لها تأثير ع
الموحدة المرفقة . إن نتائج أعمال البنك الفعلية من الممكن أن تتغير  الموجزةالمالية  البياناتالبنك المدرجة ضمن 
 ات واإلفتراضات .نتيجة إتباع تلك التقدير 

 
قامت اإلدارة بتطبيق السياسات المحاسبية للبنك بناء  على التقديرات  ،الموحدة الموجزةالمالية  البياناتهذه عند إعداد  

 . 1122ديسمبر  22المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في  غير المؤكدة الهامة
 

 إدارة المخاطر المالية 0-0
متوافقة مع تلك المدرجة في البيانات المالية الموحدة المدققة السنوية  تهاة المخاطر المالية للبنك وسياسإن أهداف إدار  

 . 1122ديسمبر  22للسنة المالية المنتهية في 



 

  1111                    بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لهبنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة له
  

    ل البيانات المالية الموجزة الموحدةل البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حوإيضاحات حو
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
   

  " تتمة "ملخص ألهم السياسات المحاسبية ملخص ألهم السياسات المحاسبية   --00
 

 أسس توحيد البيانات المالية  0-4
حقق السيطرة عندما يكون البيانات المالية للبنك والشركة المسيطر عليها. تت تتضمنالموجزة الموحدة إن البيانات المالية  

 للبنك القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك بغرض اإلستفادة من نشاطها . 
 

التابعة له والتي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية للبنك والشركة  الموجزة الموحدة تتضمنإن البيانات المالية 
تم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة كما . 1122ديسمبر  22نوية المدققة للسنة المنتهية في  البيانات المالية الس

  في تاريخ بيان المركز المالي للبنك.
 

  إستثمارات في أوراق مالية  0-5
األرباح أو  خالليصنف البنك إستثماراته في األوراق المالية في الفئات التالية : موجودات مالية بالقيمة العادلة من  

، وموجودات مالية متاحة للبيع . تحدد اإلدارة تصنيف  استحقاقهاتاريخ وموجودات مالية محتفظ بها حتى الخسائر، 
 إستثماراتها عند اإلعتراف المبدئي بها .

 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   2-1-2
فرعيتين : الموجودات المالية بغرض المتاجرة ، وتلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  تشتمل هذه الفئة على فئتين 

األرباح أو الخسائر منذ البداية . يتم تصنيف األصل المالي في هذه الفئة إذا تم امتالكه بشكل أساسي لغرض بيعه 
ألساس . يتم تصنيف الموجودات المالية ر أو إذا وجدت النية من قبل اإلدارة إلقتنائة على ذلك اـعلى المدى القصي

، مثل استثمارات األسهم ، وتقييمها  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما تتم إدارة استثمارات محددة
إلى أفراد  يتم رفع تقارير بها على أساس القيمة العادلة وفقا  إلدارة مخاطر موثقة أو إستراتيجية إستثمار معينة حيث

 . إلدارة الرئيسيينا
 

  إستحقاقهاتاريخ إستثمارات محتفظ بها حتى   2-1-1
إستحقاقها هي موجودات مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها تاريخ اإلستثمارات المحتفظ بها حتى  

. يكون لها القدرة على ذلك ها و ـاستحقاقتاريخ وتواريخ استحقاق ثابتة وهي التي تعتزم إدارة البنك االحتفاظ بها حتى 
إستحقاقها ، تاريخ ت المحتفظ بها حتى االبنك بيع ما هو أكثر من مجرد كمية غير كبيرة من اإلستثمار عندما يقرر 

 عندها تكون الفئة بالكامل قد تعرضت للتأثر وبالتالي تتم إعادة تصنيفها كإستثمارات متاحة للبيع . 



 

  1122                      ( والشركة التابعة له( والشركة التابعة لهبنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.
  

    إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

  " تتمة "ملخص ألهم السياسات المحاسبية ملخص ألهم السياسات المحاسبية   --00
 

 " تتمة " إستثمارات في أوراق مالية  0-5
 

  إستثمارات متاحة للبيع  2-1-2
رات المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مصنفة كإستثمارات متاحة للبيع أو غير مصنفة على أنها اإلستثما 

)أ( قروض وسلفيات ، )ب( إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها ، أو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 خالل األرباح أو الخسائر . 

 

  اإلعتراف المبدئي  2-1-1
 اإلستثمارات، األرباح أو الخسائر مشتريات ومبيعات الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل تم اإلعتراف بي 

 بنكتاريخ المعاملة وهو التاريخ الذي يلتزم فيه الفي للبيع  استحقاقها واإلستثمارات المتاحةتاريخ حتفظ بها حتى الم
مضافا  لها تكاليف المعاملة لكافة ات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة الموجودب اإلعتراف. يتم  بشراء أو بيع األصل

الموجودات المالية ب يتم اإلعتراف. األرباح أو الخسائرجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل المو 
 المعاملة كمصروف في بيان الدخل مبدئيا  بالقيمة العادلة ويتم إدراج تكاليفمن خالل األرباح والخسائر  بالقيمة العادلة

 الموحد .
 

  قالالح القياس  2-1-1
الحقا  بالقيمة األرباح أو الخسائر ة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل تاحستثمارات المإلايتم إدارج  

ستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. بإ إستحقاقها بالتكلفة المطفأةتاريخ . يتم إدراج اإلستثمارات المحتفظ بها حتى العادلة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة " ثباتيتم إ

التغيرات في الفترة التي تنشأ فيها. يتم إدراج األرباح والخسائر الناشئة من  الموحد " في بيان الدخلاألرباح أو الخسائر 
 موجوداتعتراف بالإلغاء اإل وذلك لحينالمساهمين  ت المتاحة للبيع مباشرة  في حقوقالإلستثمار في القيمة العادلة 

في حال تم إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية المتاحة للبيع أو تعرضها . ا نخفاض في قيمتهأن تتعرض إل المالية أو
يتم  ساهمينحقوق الم ضمنفي السابق إدراجها الخسارة المتراكمة والتي تم إلنخفاض في قيمتها ، فإن الربح أو 

 .في بيان الدخل الموحد  اإلعتراف بها 
 

 أرباح وخسائر العمالت األجنبية الناشئة من الموجودات المالية النقدية المتوفرة للبيع مباشرة في بيان الدخل إثباتيتم  
 . الموحد 

 



 

  1100  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  . م. ع.(. م. ع.(الوطني )شالوطني )ش  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

  " تتمة "ملخص ألهم السياسات المحاسبية ملخص ألهم السياسات المحاسبية   --00
 

  " تتمة " إستثمارات في أوراق مالية 0-5
 

  " تتمة "  قالالح القياس   2-1-1
ذا كان إلى أسعار الطلب الحالية نشطةستثمارات المدرجة في األسواق الالقيم العادلة لإلتستند   المدرج به  السوق ، وا 

 ستخدام أساليب التقييميقوم بإ بنكال ، فإن غير المدرجة(لإلستثمارات )وكذلك بالنسبة  نشطغير  ذلك اإلستثمار
 . للوصول إلى القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات 

 
 إيراداتب اإلعتراف. يتم فوائد مالية كإيرادات الفوائد المكتسبة خالل اإلحتفاظ باإلستثمارات في أوراق ب اإلعترافم يت 

 . األرباح دفعات بإستالم بنكلالموحد عندما ينشأ حق ل توزيعات األرباح المتعلقة بأدوات ملكية في بيان الدخل
 

يشير إلى وجود إنخفاض في قيمة ي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوع بيان مركز مالي موحدبتاريخ كل  بنكالقوم ي 
أي ع، فإن بيلل إستثمارات متاحةا ـالملكية المصنفة على أنه أدواتستثمارات في . في حالة اإلالموجودات المالية 

تحديد  عندعتبار اإل دون تكلفتها يؤخذ في تلك اإلستثمارات إلى ماكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة ل إنخفاض
 متاحةبالنسبة للموجودات المالية ال على إنخفاض القيمة إذا وجد أي دليل. القيمة نخفاض إل تقد تعرض تما إذا كان

ه يتم عكس الخسائر المتراكمة المثبتة سابقا  ضمن حقوق المساهمين والمتمثلة في الفرق بين تكلفة تلك ، فإن للبيع
القيمة ، من ضمن حقوق المساهمين ويتم إثباتها في بيان  ضدلة باإلضافة إلى خسائر إنخفااإلستثمارات وقيمتها العا

ال يتم ة للبيع فالمتاحأدوات الملكية ب الموحد المتعلقةفي بيان الدخل  ثبتةنخفاض القيمة المإخسائر أما . الدخل الموحد 
 .الموحد  عكسها من خالل بيان الدخل

 

  ممتلكات ومعدات  0-6
ناقصا  اإلستهالك المتراكم . يتم إحتساب اإلستهالك لمقابلة اإلندثار في التاريخية ر الممتلكات والمعدات بالتكلفة تظه 

 تكلفة الممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت مبنيا  على مدة الخدمة المتوقعة لألصل .
 

 .لعمرهايوجد نهاية ال يتم إحتساب إستهالك على األرض على إعتبار أنه ال  



 

  1414  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة   --44  
 سبتمبــــر 01  

2112 
 ديسمبـــر 22 

1122 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

     أرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة :
 211.101   164.766   حساب جاري  

 211.111   151.111   شهادات إيداع  

 101.101   014.720   يعة إلزاميةود  

   611.471   009.211 

 221.922   126.114   نقد في الصندوق   

   746.470   091.102 
 

 . اليوميةة غير متاحة لتمويل عمليات البنك إن الوديعة اإللزامية لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحد
 
  بنوك أخرى مطلوب من  --55  

  
 سبتمبــــر 01  

2112 

 ديسمبـر 22 
1122 

 (مدقق)  (غير مدقق)  
 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 2.120.192   1.511.111   ودائع ألجل

 112.111   277.107   ودائع تحت الطلب

 01.190   55.115   قروض مشتركة
   1.700.102   2.121.191 

 (     11.110)  (     71.716)  مخصص إنخفاض القيمة
   1.752.226   2.022.111 

     

     حسب المنطقة الجغرافية

 2.191.120   1.557.225   اإلمارات العربية المتحدة دولةداخل 

 22.911   0.515   داخل دول مجلس التعاون الخليجي

 212.121   111.416   دول أخرى

   1.752.226   2.022.111 



 

  1155  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

  قروض وسلفيات قروض وسلفيات   --66
  

 سبتمبــــر 01  
2112 

 ديسمبـــر 22 
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 1.111.121   5.115.177   قروض

 2.100.121   1.747.274   سحب على المكشوف

 222.011   167.771   قروض مقابل إيصاالت أمانة

      211.911   74.501   أخرى
 0.121.110   7.115.771   مجموع القروض والسلفيات

 (    111.901)  (   017.614)  قيمة المخصص اإلنخفاض في 
     

 0.011.221   6.717.267   صافي القروض والسلفيات

  
     حسب القطاع اإلقتصادي

 1.211.021   2.041.212   تجارة الجملة والمفرق

 2.110.100   114.761   مقاوالتعقارات و 

 2.211.011   1.171.247   قروض شخصية وأخرى

 112.121   222.116   صناعة

 1.011   20.127   زراعة وأنشطة تتعلق بها

تصاالت  10.111   07.727   نقل وا 

 202.019   121.757   مالية تؤسسام

 2.920.122   2.114.752   وأخرى خدمات

   7.115.771   0.121.110 

  
  المقدمة لعمالء داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.المقدمة لعمالء داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.  إن جميع القروض والسلفياتإن جميع القروض والسلفيات



 

  1166  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  يةيةالمالالمال  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

  إستثمارات في أوراق ماليةإستثمارات في أوراق مالية  --77
  تتضمن اإلستثمارات في أوراق مالية ما يلي :تتضمن اإلستثمارات في أوراق مالية ما يلي :  

 سبتمبــــر 01  
2112 

 ديسمبـــر 22 
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

  –بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أوراق مالية 
 بغرض المتاجرة  

    

 19.101   17.451   أسهم مدرجة -أوراق مالية 

 11.101   25.515   دارةإستثمارية مصناديق 

   42.155   12.211      
     أوراق مالية متاحة للبيع

 220.111   272.654   أسهم مدرجة -أوراق مالية 

 0.901   6.112   أسهم غير مدرجة –راق مالية أو 
 00.111   67.160   أدوات دين مدرجة

   046.611   122.100      
     حتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقهاأوراق مالية م

 029.019   712.111   مدرجة أدوات دين

 91.192   76.716   غير مدرجة أدوات دين
   771.716   122.011 

 (    11.121)  (   47.175)  القيمة اإلنخفاض في  مخصص
   742.611   010.211 
   1.102.175   2.112.920 
     

     حسب المنطقة الجغرافية

 911.121   1.101.211   اإلمارات العربية المتحدة دولةداخل 

 210.010   111.747   داخل دول مجلس التعاون الخليجي

 29   01   دول أخرى

   1.102.175   2.112.920 
 



 

  1717  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

  
  ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات  --77
 

 سبتمبــــر 01  
2112 

 رــــــديسمب 22 
1122 

 ()مدقق  (ر مدقق)غي  

 ألف درهــم  ألف درهـــم  
     

 291.110   212.471   التكلفة

 (    212.921)  (   115.111)  اإلستهالك المتراكم

 91.011   77.077   القيمة الدفترية
 

 
بشــكل أساســي  نتضــموت ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة دولــة كمــا فــي نهايــة الفتــرة موجــودة داخــل الممتلكــات والمعــدات إن 

 11 يـتم إسـتهالك المبــاني علـى مــدى.  درهــم مليـون 11.9بلــغ بم ، وأرضدرهــم مليـون 21.1 تبلـغ بقيمـة دفتريــةمبـاني 
 .ا  عام

  
  موجودات أخرىموجودات أخرى  --11
  

 سبتمبــــر 01  
2112 

 ديسمبــــــر 22 
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 22.010   01.201   ة فوائد مدينة مستحق

 11.210   11.172   ودائع ودفعات مقدمة 

 2.210.229   1.114.105   أخرى

   1.144.456   2.201.211 
 

مـودع لـدى المحكمـة اإلبتدائيـة  (مليـون درهـم 2.102:  1122)مليـون درهـم  2.102األخرى مبلغ  الموجودات تتضمن 
 21فـي إيضـاح  موضـحشـركة بيـت اإلسـتثمار العـالمي )جلوبـل( كمـا هـو بالمتعلقـة  ىالـدعو علـى حسـاب  في إمارة دبـي

 .البيانات المالية الموجزة الموحدةحول 
  
 مطلوب لبنوك أخرى  --1111  

  
 سبتمبــــر 01  

2112 

 ديسمبـر 22 
1122 

 (مدقق)  (غير مدقق)  
 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 191   577   ودائع تحت الطلب



 

  1177  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينققالال  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

   ودائع عمالء -11 
 سبتمبــــر 01  

2112 
 ديسمبـــر 22 

1122 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 1.012.111   5.514.175   ودائع ألجل
 212.112   107.757   ودائع توفير

 2.291.110   1.071.174   حسابات جارية
 02.111   71.217   تأمينات نقدية

   7.112.225   0.119.102 
 

 هي لعمالء من داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة .ودائع الجميع  
 

  ىىمطلوبات أخر مطلوبات أخر  -12 
 سبتمبــــر 01  

2112 

 ديسمبـر 22 
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهـــم  ألف درهـــم  
     

 10.110   74.261   ذمم دائنة
 11.221   24.111   فوائد مستحقة الدفع

 12.011   22.102   نهاية الخدمة للموظفين مكافأةمخصص 
 1.110   0.712   مخصصات أخرى للموظفين 

 2.101.211   1.111.175   أخرى

   1.205.761   2.209.910 
 

بيــت شــركة مليــون دوالر أمريكــي( مســتلم مــن  111مليــون درهــم )مــا يعــادل  921.11تتضــمن المطلوبــات األخــرى مبلــغ 
مليــون  221كدفعــة علــى الحســاب مقابــل الســندات التــي ســوف يــتم تحويلهــا إلــى  الكويــت –اإلســتثمار العــالمي )جلوبــل( 

وذلـك بنـاء   مليـار درهـم 1.219بإجمـالي  سـهمدرهم لكـل  0.21الوة إصدار قيمتها سهم بقيمة واحد درهم للسهم وذلك بع
 .  1111يوليو  20على مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 

 
وطلـب مـذكرة التفـاهم  أعـاله  ءبيـت اإلسـتثمار العـالمي يفيـد بإلغـاشـركة ، إستلم البنك كتـاب مـن   1111خالل ديسمبر 

إســترداد الدفعــة علــى الحســاب . بنــاء  علــى رأي قــانوني ، قــام البنــك بإعتبــار طلــب شــركة بيــت اإلســتثمار العــالمي غيــر 
صحيح على إعتبار إن مذكرة التفاهم أعاله تعتبر إتفاقية بيع وشراء ملزمه . وبناء عليه فإن البنك بصـدد إتمـام الصـفقة 

 لمبلغ المستحق .ومطالبة بيت اإلستثمار العالمي برصيد ا
 



 

  1111  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

   " تتمة "  مطلوبات أخرىمطلوبات أخرى -12 
لشــركة بيــت مليــون دوالر أميركــي  111مبلــغ  بإعــادةالبنــك  زمألــأصــدرت المحكمــة االبتدائيــة قــرارا  ،1121يوليــو بتــاريخ 

 حتى تاريخ السداد الفعلي. 1119فبراير  11مع الفوائد من تاريخ اإلستثمار العالمي 
 
، أكــدت محكمــة اإلســتئناف الحكــم الصــادر عــن المحكمــة اإلبتدائيــة وتــم تعديلــه فيمــا يتعلــق بتــاريخ 1122إبريــل  11فــي 

يونيـــو  19، بإســتئناف الحكــم أمـــام المحكمــة العليــا والتـــي أقــرت فــي ه القـــانونيينئــســطة وكالبنـــك بواقــام الســداد الفوائــد. 
 اإلبقاء على حكم اإلستئناف لسماع األسس الموضوعية لإلستئناف . 1122
 
، اعتبـــرت المحكمـــة فـــي جلســـتها أن اإلســـتئناف يســـتحق النظـــر وقـــررت تحديـــد موعـــد لجلســـة  1122ســـبتمبر  11فـــي 

 لقـــــــــرار حجـــــــــز تحفظـــــــــي صـــــــــدر بتـــــــــاريخ تبعـــــــــا  لســـــــــماع مرافعـــــــــات الطـــــــــرفيين.  1122أكتـــــــــوبر  21فـــــــــي اإلســـــــــتماع 
، لحـــين صـــدور قـــرار نهـــائي فـــي لـــدى حســـاب المحكمـــة  يـــداع المبـــالغ المحكـــوم بهـــاإقـــام البنـــك ب ، 1121أغســـطس 12

 .( 9)إيضاح  القضية

 
إبريــل  11عــن محكمــة اإلســتئناف فــي  ، أصــدرت المحكمــة العليــا حكمــا  بإلغــاء الحكــم الصــادر 1122نــوفمبر  21فــي 

 وقررت إرجاعه إلى محكمة اإلستئناف لسماع مرافعات الطرفين مرة أخرى. 1122
 
ـــل  11ناف الصـــادر بتـــاريخ ، أكـــدت محكمـــة اإلســـتئناف الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة اإلســـتئ1121مـــايو  12فـــي  إبري

 وحـــــدد موعـــــد لجلســـــة إســـــتئناف بتـــــاريخ دبيممـــــا دفـــــع البنـــــك باإلســـــتئناف مـــــرة أخـــــرى إلـــــى المحكمـــــة العليـــــا بـــــ ،1122
 .1121مايو  10

 
 .1121سبتمبر  1، قررت المحكمة العليا وقف تنفيذ حكم محكمة اإلستئناف وتأجيل القضية إلى 1121يونيو  29في 

 
 نأل ة وأحالتـه إلـى محكمـة االسـتئناف، ألغت المحكمة العليـا حكـم محكمـة االسـتئناف للمـرة الثانيـ1121سبتمبر  21في 
 .تختلف عن لجنة القضاة التي استمعت إلى المرافعات في المرتين السابقتينتمع إليه من قبل لجنة قضاة يس

 

  رأس المال -10 
  

  

 سبتمبــــر 01
2112 

 ديسمبـر 22 
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

      ألف درهـــم  ألف درهـــم  
 : والمدفوع بالكامل المصدررأس المال 

 للسهم الواحددرهم  2قيمة بون سهم عادي ملي 2.011 
  

 1.611.111 
  

 2.011.111 



 

  2211  والشركة التابعة لهوالشركة التابعة له  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

 محتملةمطلوبات إلتزامات و  -14 

  

 سبتمبــــر 01
2112 

 ديسمبـر 22 
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

      ألف درهـــم  ألف درهـــم  
 1.112.110   5.204.110   خطابات ضمان

 290.102   107.165   إعتمادات مستندية 
 2.110.102   1.115.101   إلتزامات بمنح إئتمان

 212.110   677.564   أخرى
   7.155.761   0.211.110      

     حسب المنطقة الجغرافية
 0.110.012   7.111.612   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 121.011   144.151   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

   7.155.761   0.211.110 
 
مليون  1.00:  1122مليون درهم ) 2.12، ترتب على البنك إلتزامات رأسمالية بقيمة  1121 سبتمبر 21كما في  

 درهم(. 
 

  الواحدللسهم  األساسي الربح -15 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبـر 01

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبـر 01

 2112 1122 2112 1122 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

     
 120.120  245.110  00.002  76.121  )ألف درهـم(الربح للفترة 

 2.011.111  1.611.111  2.011.111  1.611.111  )ألف درهـم( المتوسط المرجح لعدد األسهم
 1.21 1.15 1.11 1.15 (درهـم) للسهم الواحدالربح األساسي 



 

  2211              بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لهبنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة له
  

        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  اتاتالبيانالبيانحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

  توزيعات األرباح -16 
 

% بقيمـة 21أربـاح نقديـة بواقـع  توزيـع 1121 سر مـا 22المنعقـد بتـاريخ العمومية  وافق المساهمين في إجتماع الجمعية
أربــــاح نقديــــة بواقــــع  : توزيــــع 1121) 1122ديســــمبر  22فــــي مليــــون درهــــم عــــن الســــنة المنتهيــــة  111إجماليــــة تبلــــغ 

% مــن رأس المــال المصــدر والمــدفوع 1.12بنســبة )إصــدار أســهم منحــة(  وتوزيعــات أربــاح أســهم مليــون درهــم 211.21
 (.مليون درهم 22.11بالكامل بمبلغ 

 

 وما يعادلهالنقد  -17 
 

 

  سبتمبـــر 01
2112  

 سبتمبــر 21
1122 

 )غير مدقق(  )غير مدقق( 
     ألف درهـــم  ألف درهـــم 

 021.111   746.470  البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةلدى  وأرصدةنقد 
 2.199.912   1.752.226  بنوك أخرى مطلوبة منودائع وأرصدة 

 (    101.292)  (   014.720) لزاميةإ ودائع
 (      01.190)  (     55.115) شهور 2قروض للبنوك تستحق بعد أكثر من 

  2.107.711   2.119.221 
 

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -17 
تشتمل األطراف ذات العالقـة علـى مـوظفي اإلدارة الرئيسـيين واألعمـال التـي يسـيطر عليهـا المسـاهمون وأعضـاء مجلـس 

وكذلك األعمال التي لهم عليها تأثير جوهري. خالل الفتـرة، أبـرم  وأقربائهم نإدارة البنك من ضمنهم المدراء غير التنفيذيي
البنـــك معـــامالت مـــع األطـــراف ذات العالقـــة خـــالل ســـير العمـــل اإلعتيـــادي للبنـــك. تمـــت هـــذه المعـــامالت وفقـــا  لألحكـــام 

 والشروط واألسعار التي كانت سارية على األطراف األخرى في المعامالت المماثلة.
 

 كما يلي : األرصدة الناتجة هي
       

  

 سبتمبـــر 01
2112  

 ديسمبـر 22
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

      ألف درهـــم  ألف درهـــم  
 102.209   752.215   قروض وسلفيات

 121.112   661.614   ودائع عمالء
 290.011   212.715   غير قابلة للنقض محتملةمطلوبات زامات و إلت



 

  2222              الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لهالوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة له  بنك أم القيوينبنك أم القيوين
  

        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112سبتمبر سبتمبر   0101حتى حتى   21122112يناير يناير   11للفترة من للفترة من 

 
 

  قطاعات األعمالقطاعات األعمال -11 
    

  المعلومات المتعلقة بالقطاعات الرئيسيةالمعلومات المتعلقة بالقطاعات الرئيسية  
  
األعمال التجارية األعمال التجارية   

  والمصرفيةوالمصرفية
الخزينة الخزينة 

  اراتاراتواإلستثمواإلستثم
  

  غير موزعةغير موزعة
  

  المجموعالمجموع
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق(  
  ألف درهـــم ألف درهـــم  ألف درهـــم  ألف درهـــم  

          21122112سبتمبر سبتمبر   0101التسعة أشهر المنتهية في التسعة أشهر المنتهية في 
  417.717417.717    4.4704.470    01.22401.224    070.111070.111    إجمالي اإليراداتإجمالي اإليرادات

  245.110245.110    ((  111.671111.671))  40.16240.162    010.711010.711    نتائج القطاعنتائج القطاع
          

          11221122سبتمبر سبتمبر   2121التسعة أشهر المنتهية في التسعة أشهر المنتهية في 
  122.091122.091    1.1911.191    1.2111.211    111.191111.191    إجمالي اإليراداتإجمالي اإليرادات

  120.120120.120    ((        99.12099.120))  ((      22.01222.012))  211.921211.921    نتائج القطاعنتائج القطاع
  
  نتائج موسمية -21

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في ألف درهم 22.200تتضمن إيرادات اإلستثمارات إيرادات توزيع أرباح بمبلغ  
 .ألف درهم(، ذات طبيعة موسمية 2.011:  1122سبتمبر  21) 1121سبتمبر  21

  
  الموحدةالموحدة  وجزةوجزةالمالم  الماليةالمالية  إعتماد البياناتإعتماد البيانات  --2211

 .1121 أكتوبر 11 بتاريخ الموحدة المالية البياناتتمت الموافقة على إصدار 


