
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  القيوينالقيوين  أمأمبنك بنك 
  والشركة التابعة لووالشركة التابعة لو

  
 المرحمية الموحدة المالية والمعموماتتقرير المراجعة 

  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 
 

 



 

  التابعة لوالتابعة لو  شركةشركةوالوال  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  قيوينقيوينالال  أمأمبنك بنك 

    ية الموحدةية الموحدةمعمومات المالية المرحممعمومات المالية المرحمتقرير المراجعة والتقرير المراجعة وال
  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 
 

 صفحــة  المحتويات
   

 1   موحدةال مرحميةالمالية المعمومات ال مراجعةتقرير 
   

 2  الموحد وجزالم بيان المركز المالي
   

 3  )غير مدقق( الدخـل الموجز الموحدبيان 
   

 4  ر مدقق()غي الموحد موجزال الشامل لـالدخبيان 
   

 5   الموحد وجزالم بيان التغيرات في حقوق المساىمين
   

 6  )غير مدقق( الموحد وجزالم بيان التدفقات النقدية
   

 22-7  الموحدة وجزةالم المالية بياناتإيضاحات حول ال



 



 
 



  33  والشركة التابعة لووالشركة التابعة لو  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 
  

    قق(قق()غير مد)غير مد  الموحدالموحد  وجزوجزالمالم  بيان الدخلبيان الدخل
    21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 

 
 

    

 لفترة الثالثة أشير المنتيية في
 مارس 31

 3122  2112  إيضاحات  

        ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم    
 272,5:1   139,527     إيرادات الفوائد

 (    49,543)  (     15,827)    مصاريؼ الفوائد
 234,169   123,711     وائدصافي إيرادات الف
 صافي العموالت

    15,555   28,786 
 أخرى تشغيلية إيرادات

    4,955   5,:59 
 256,792   144,211     إجمالي اإليرادات 

 (    62,4:9)  (    36,896)    تشغيميةمصاريؼ 
 5,394:   117,314     إيرادات العمميات
 (      6,388)  6,781     إستثمارات إيرادات/)خسائر(

 إستثمارات محتفظ خسائر اإلنخفاض في قيمة 

 بيا حتى تاريخ إستحقاقيا  
   

 

 
(1,511      ) 

  
(8,861      ) 

  قروضقيمة ال نخفاض فياإل خصصم
 بالصافي -والسمفيات   

    
(16,259    ) 

  
(4,732      ) 

 88,746   96,335     مفترة لربح ال
 1,16  1,16  15  )درىم(لمسيم ساسي األالربح 

 
 

 
 

 

 
 .الموجزة الموحدة المالية لبياناتامف ىذه  ال يتجزأ جزءاً تشكؿ اإليضاحات المرفقة إف 
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    )غير مدقق()غير مدقق(  الشامل الموجز الموحدالشامل الموجز الموحد  بيان الدخلبيان الدخل
    21122112رس رس ماما  3131  حتىحتى  21121122من ا يناير من ا يناير مفترة مفترة لل
 
 

 

 لفترة الثالثة أشير المنتيية في
 مارس 31

 2112  3122 

     ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم 
 88,746   96,335  الربح لمفترة
    األخرى ةالشامم /)الخسارة(بنود الدخل

 معترؼ بيا مباشرة في إستثمارات متاحة لمبيع  (خسارة)ربح/صافي 
 حقوؽ المساىميف  

 
 18,748 

  
(4,283      ) 

 2:3   (     1,481) ن بيع استثمارات متاحة للبيعالمحول من حقوق المساهمين ع
 (       91:,3)  17,268  األخرى لمفترة ةالشامم خسائر(ال)/الدخؿبنود 

 85,766   113,613  إجمالي الدخل الشامل لمفترة
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 .الموحدة الموجزة المالية بياناتالىذه  مف ال يتجزأجزءًا تشكؿ اإليضاحات المرفقة إف 



  55                            التابعة لوالتابعة لو  شركةشركةوالوال  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 
  

    الموحدالموحد  الموجزالموجز  بيان التغيرات في حقوق المساىمينبيان التغيرات في حقوق المساىمين
                        21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 

 إحتياطي قانوني رأس المال  

 
 

 إحتياطي
 عام

المتراكمة  التغيرات
 المجمـــوع أرباح مستبقاه في القيمة العادلة 

         ألف درىــم ألف درىــم ألف درىــم ألف درىــم ألف درىــم ألف درىــم  
 4,2:6,672  232,::6  3,685  7,551  377,:2,12  2,679,271   )مدقؽ( 3122يناير  2الرصيد في 
 88,746  88,746  -- -- -- --  الربح لمفترة

 (        91:,3) -- (      91:,3) -- -- --  بنود الخسارة الشاممة األخرى لمفترة
 85,766  88,746  (      91:,3) -- -- --  إجمالي الدخؿ الشامؿ لمفترة

 -- (    42,951) -- -- -- 42,951    إصدار أسيـ منحة خالؿ الفترة 
 (     :299,28) (   :299,28) -- -- -- --  (27)إيضاح  توزيعات أرباح مدفوعة

 4,193,148  567,848  (         517) 7,551  377,:2,12  2,711,111   )غير مدقؽ( 3122مارس  42الرصيد في 
        

 4,429,188  238,::7  (      7,867) 7,551  377,:2,12  2,711,111   )مدقؽ( 3123يناير  2الرصيد في 
 7,446:  7,446:  -- -- -- --  الربح لمفترة

 28,379  -- 28,379  -- -- --  األخرى لمفترة الدخؿ الشامؿبنود 
 224,714  7,446:  28,379  -- -- --  إجمالي الدخؿ الشامؿ لمفترة

 (   351,111) (   351,111) -- -- -- --  (27)إيضاح  توزيعات أرباح مدفوعة
 3,191,681  555,462  11,512  6,441  1,119,266  1,611,111   دقق()غير م 2112مارس  31الرصيد في 

 

 .الموحدةالموجزة  المالية بياناتالمف ىذه  ال يتجزأجزءًا تشكؿ المرفقة  إف اإليضاحات
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموحدالموحد  وجزوجزالمالم  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

    21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11ة من ة من لمفتر لمفتر 
  

 لفترة الثالثة أشير المنتيية في  
 مارس 31

  2112  3122 

      ألؼ درىػػػـ  ألف درىــــم  
     التشغيمية العمميات

 88,746   96,335   لمفترةربح ال
     التعديالت :

 22,482     17,759   صافي – قيمةالمخصص اإلنخفاض في  
 5,316   3,953   إستيالؾ ممتمكات ومعدات 
 4,944   (    4,997)  في القيمة العادلة لإلستثمارات في أوراؽ مالية /النقص)الزيادة( 
 (            42)  813   استثمارات محتفظ بيا حتى تاريخ االستحقاؽ - /) خصـ (إطفاء عالوة 
 424   (    1,971)  مف بيع إستثمارات في أوراؽ مالية /خسارة)ربح( 
 4::   --  متاحة لمبيع –خسائر اإلنخفاض في قيمة إستثمارات  
 (          5:3)  (       711)  إيرادات توزيعات أرباح  
 --  (           3)  الربح مف بيع ممتمكات ومعدات  

 8,938:   111,181   رأس المال العاملقبل التغيرات في  ةالتشغيمي التدفقات النقدية
 294,:   --  في قروض مشتركة لدى البنوؾالنقص 
 دى البنؾ المركزي لدولة اإلماراتفي الوديعة اإللزامية ل الزيادة

 العربية المتحدة  
 
 

 
(3,897     ) 

  
 (8,122      ) 

 بعد المخصصقروض وسمفيات في صافي  /النقص)الزيادة(
 عدومةوالمبالغ الم  

  
(53,314    ) 

  
 441,139 

 :75,42   (      3,216)  في موجودات أخرى /النقص)الزيادة(
 (      21,298)  111,187   في المطموب لبنوؾ أخرى (النقص)/الزيادة
 (    231,3:8)  296,219   في ودائع العمالء /)النقص(الزيادة

 :47,43   23,315   الزيادة في مطموبات أخرى
 511,2:2   471,474   التشغيمية عممياتال الناتج من النقدصافي 

     ستثماريةاإل العمميات
 (        3,118)  (     2,538)  شراء ممتمكات ، آالت ومعدات

 --  4   متحصالت مف بيع ممتمكات ومعدات
 (      18:,46)  (   27,261)  في أوراؽ ماليةستثمارات شراء إ

 2,235   31,919   ماليةبيع إستثمارات في أوراؽ متحصالت مف 
 5:3   711   توزيعات أرباح مقبوضة

 (      47,3:9)  2,825   اإلستثمارية العمميات (مستخدم فيالالناتج من/)النقد  صافي
     التمويمية العمميات

 (    57:,296)  (  184,176)  توزيعات أرباح مدفوعة
 (    57:,296)  (  184,176)  التمويمية العمميات المستخدم في النقد

 58:,288   289,123   وما يعادلوفي النقد  الزيادة صافي
 98:,38:,3   2,181,981   فترةالالنقد وما يعادلو في بداية 

 45:,4,216   2,471,113   (17فترة )إيضاح الالنقد وما يعادلو في نياية 
  

 
 .الموحدة الموجزةة المالي لمعموماتمف ىذه ا ال يتجزأجزءًا تشكؿ المرفقة  اإليضاحات إف



 

  77    والشركة التابعة لووالشركة التابعة لو  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 
  

    الموحدةالموحدة  وجزةوجزةالمالم  الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 

 

  معمومات عامةمعمومات عامة  --11

في اإلمارات العربية أـ القيويف في إمارة تأسست  "( ىو شركة مساىمة عامةبنؾ)"ال )ش.ـ.ع( الوطني أـ القيويفبنؾ  
،  الصادر عف صاحب السمو حاكـ إمارة أـ القيويف 2:93يناير  6( بتاريخ 2بموجب المرسوـ األميري رقـ ) المتحدة
تتضمف المجموعة بنؾ أـ القيويف الوطني )ش.ـ.ع( ، أـ القيويف  . 2:93أغسطس  2أعمالو إعتبارًا مف  وقد بدأ

المسجؿ ىو صندوؽ بريد  بنؾإف عنواف ال ، دبي .ويقية )ش.ذ.ـ.ـ.(دارة التسإلل زتويف تاون التابعة لو ،ة شركالو 
 .اإلمارات العربية المتحدة  –، أـ القيويف 911

 
دولة في  فرعاً  28مف مؤلفة في مجاؿ تقديـ الخدمات المصرفية لممؤسسات واألفراد مف خالؿ شبكة  يعمؿ البنؾ 

 . وحدات لمخدمة البنكية اإللكترونية في اإلمارات العربية المتحدة ثمانيةو  ربية المتحدةاإلمارات الع
 

 والتي لم يحن موعد تطبيقيا بعد  التي لم يكن ليا تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2

 بعد: ولـ يحف موعد تطبيقيا ، التعديالت والتفسيرات المصدرةلـ تقـ المجموعة بتطبيؽ المعايير

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق لمفتـرات المحاسـبية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
 يتطمب مف جميع الموجودات المالية  : رقـ المالية لمتقارير الدولي المعيار

:  األدوات المالية: :4المعترؼ بيا ضمف المعيار المحاسبي الدولي رقـ 
 التس يتـ قياسيا الحقًا بالتكمفة المطفأة أو بالقيمة العادلة اؼ والقياساإلعتر 

 3126يناير  2

  
  يستخدـ  بيانات المالية الموحدة *ال 21المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ

السيطرة كأساس منفرد لمتوحيد، بغض النظر عف الطبيعة المستثمر فييا. 
موضوع التطبيؽ ألحكاـ إنتقالية  21لمالية رقـ يتطمب المعيار الدولي لمتقارير ا

محددة وتوفير معالجات بديمة في ظؿ ظروؼ معينة. وفقًا لممعيار المحاسبي 
 39* والمعيار المحاسبي الدولي رقـ البيانات المالية المنفصمة  38الدولي رقـ 

* تـ تعديميـ إلصدار  اإلستثمارات في المنشآت الزميمة والمشاريع المشتركة
 .21المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 

 3124يناير  2

  
  ينشئ نوعيف مف   *ترتيبات مشتركة 22المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ

الترتيبات المشتركة: العمميات والمشاريع المشتركة. يتميز ىذيف النوعيف مف 
لتزامات تمؾ األطراؼ في الترتيبا ت المشتركة. وفقًا الترتيبات المشتركة بحقوؽ وا 

اإلستثمارات في المنشآت الزميمة والمشاريع  39لممعيار المحاسبي الدولي رقـ 
 .22فقد تـ تعديمو إلصدار المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ  المشتركة

 3124يناير  2
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    الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  اليةاليةالمالم  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "" تتمة "  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 

 

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

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق لمفتـرات المحاسـبية 
   التي تبدأ من أو بعد

  اإلفصاح عف المصالح في المنشأت  23المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ
* يجمع بيف متطمبات اإلفصاح عف مصالح الشركات في الشركات  األخرى

التابعة، ترتيبات مشتركة، شركات زميمة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح 
 شامؿ.

 3124يناير  2

  
  الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 24الدولي لمتقارير المالية رقـ المعيار *

ينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبؽ عمى كال مف البنود  3122
 المالية وغير المالية.

 3124يناير  2

  
  عرض بنود الدخؿ الشامؿ  – 2تعديالت عمى المعيار المحاسبي الدولي رقـ

ديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخؿ الشامؿ تحتفظ التعاألخرى. 
األخرى في بياف واحد أو بيانيف منفصميف. وعمى الرغـ مف ذلؾ، تتطمب بنود 
الدخؿ الشامؿ األخرى التي يتـ تجميعيا دوف أف يتـ تصنيفيا الحقًا في الربح 

عيا عمى أو الخسارة مع الضريبة عمى بنود الدخؿ الشامؿ األخرى المطموب توزي
 نفس األسس.

 3123يوليو  2

  
  التي تقدـ ضرائب الدخؿ  – 23تعديالت عمى المعيار المحاسبي الدولي رقـ

لقياس اإلستثمارات  23إستثناء مف المبادئ العامة لممعيار المحاسبي الدولي رقـ 
في ممتمكات بإستخداـ نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي رقـ 

مف خالؿ تقديـ إفتراض أف القيمة الدفترية ستثمارات في ممتمكات اإل 51
 لإلستثمارات في ممتمكات قابمة لإلسترداد خالؿ عممية البيع.

 3123يناير  2

  
  فرضية منافع الموظفيف  – :2تعديالت عمى المعيار المحاسبي الدولي رقـ "

د منافع اإللتزامات الممر" وبالتالي تتطمب كياف لمتعرؼ عمى التغيرات في تحدي
 والموجودات عند حدوثيا.

 3124يناير  2

  
  الصادر عف لجنة تفسير المعايير الدولية لمتقارير المالية  31اإلصدار رقـ– 

 التكاليؼ المتكبدة لتييئة أسطح المناجـ في مرحمة اإلنتاج.
 3124يناير  2

  
  دوات المالية: إفصاحاتاأل 8تعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 

 المالية. والمطموبات الموجودات بمقاصة المتعمقةفصاحات تعزيز اإل –
 3124يناير  2
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    الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "" تتمة "  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

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

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق لمفتـرات المحاسـبية 
   التي تبدأ من أو بعد

  ات المالية: العرض األدو  – 43المعيار المحاسبي الدولي رقـ تعديالت عمى–
 المتعمؽ بتوجييات تطبيؽ معادلة الموجودات المالية مقابؿ المطموبات المالية

 3124يناير  2

  
  اتاألدوات المالية: إفصاح 8تعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 

 لممعيار الدولي إلعداد التقارير المالةبإفصاحات حوؿ التطبيؽ األولي  ةمتعمق
 .:رقـ 

)أو  3126يناير  2
عند تطبيؽ المعيار 
الدولي لمتقارير المالية 

 لممرة األولى( :رقـ 
 

مشتركة، الترتيبات ال، تتعمؽ بتوحيد البيانات الماليةمجموعة مف خمسة معايير تـ إصدار ،  3122في مايو *  
 ، والمعيار المحاسبي 23،  22،  21 رقـلمتقارير المالية  ةالدولي اييرلمعا، تتضمف اإلفصاحاتزميمة و الشركات ال

(. يتـ تطبيؽ 3122)المعدؿ في عاـ  39( والمعيار المحاسبي الدولي رقـ 3122)المعدؿ في عاـ  38الدولي رقـ 
. يسمح بالتطبيؽ المبكر ليذه المعايير  3124يناير  2ىذه المعايير الخمسة لمفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 يتـ تطبيقيا جميعًا في نفس الوقت.الخمسة عمى أف 

في الفترة التي تبدأ  لممجموعة المالية الموحدة البياناتفي والتعديالت  ، التفسيراتأف تطبؽ ىذه المعايير اإلدارةتتوقع  
ف ىذا التطبيؽ قد ال يكوف لو  ليذه المعايير والتفسيرات والتعديالت أو عند دخوليا حيز التطبيؽ 3124يناير  2مف وا 
 أثير ىاـ عمى البيانات المالية الموجزة الموحدة لممجموعة في مرحمة التطبيؽ األولى . ت
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 س اإلعدادأس 3-1
التقارير المالية " – 45رقـ  (IAS) الدولي لممعيار المحاسبي وفقاً  المرفقةالموحدة  وجزةالمالمالية  البياناتتـ إعداد  

ارات الصادر عف مجمس معايير المحاسبة الدولية وكذلؾ طبقًا لمتطمبات القوانيف المعموؿ بيا في دولة اإلم" المرحمية
 العربية المتحدة .

 
 . بعض األدوات الماليةعدا تقييـ ، فيما  وجزة الموحدة وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخيةالمتـ إعداد البيانات المالية  

 
دولة التي يمارس بيا البنؾ بدرىـ اإلمارات العربية المتحدة وىي عممة ال وجزة الموحدةالمالية الم بياناتتـ عرض ال 

 .نشاطو
 

الموحدة المرفقة جميع المعمومات المطموب إدراجيا ضمف البيانات المالية السنوية  موجزةالمالية ال بيانات تتضمف الال 
الموحدة الرجوع إلى البيانات المالية الموحدة المدققة كما  الموجزةت المالية البياناالموحدة لمبنؾ ويجب عند قراءة ىذه 

 الثالثةنتائج أعماؿ البنؾ لفترة ضافة إلى أنو ليس مف الضروري لباإل 3122ديسمبر  42في ولمسنة المنتيية في 
عة لمسنة المالية التي ستنتيي تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعماؿ البنؾ المتوقأف  3123مارس  42أشير المنتيية في 

 . 3123ديسمبر  42 في
 

بتاريخ  3735/3119العربية المتحدة بموجب البالغ رقـ  توفقًا لمتطمبات ىيئة األوراؽ المالية والسمع في دولة اإلمارا 
 .الموحدة ةالموجز المالية  بياناتالمقة بحاسبية المتعمفقد تـ اإلفصاح عف السياسات ال، 3119أكتوبر  23

 

  تقديراتال  22--33

وتوقعات غير مؤكدة إفتراضات يتطمب مف إدارة البنؾ بأف تقوـ بتقديرات ،  الموحدة الموجزةالمالية البيانات إف إعداد  
، إيرادات ومصاريؼ جودات والمطموباتعمى مبالغ المو  السياسات المحاسبية وكذلؾتطبيؽ  مىقد يكوف ليا تأثير ع
الموحدة المرفقة . إف نتائج أعماؿ البنؾ الفعمية مف الممكف أف تتغير  الموجزةالمالية  البياناتالبنؾ المدرجة ضمف 

 إلفتراضات .نتيجة إتباع تمؾ التقديرات وا
 

قامت اإلدارة بتطبيؽ السياسات المحاسبية لمبنؾ بناًء عمى التقديرات  ،الموحدة الموجزةالمالية  البياناتىذه عند إعداد  
 . 3122ديسمبر  42المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة لمسنة المنتيية في  غير المؤكدة اليامة

 

 ةإدارة المخاطر المالي 3-3
متوافقة مع تمؾ المدرجة في البيانات المالية الموحدة المدققة السنوية  تواة المخاطر المالية لمبنؾ وسياسإف أىداؼ إدار  

 . 3122ديسمبر  42لمسنة المالية المنتيية في 



 

  1111                    بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لوبنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لو
  

    موجزة الموحدةموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية الإيضاحات حول البيانات المالية ال
    " تتمة "  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 
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 أسس توحيد البيانات المالية  3-4
البيانات المالية لمبنؾ والشركة المسيطر عمييا. تتحقؽ السيطرة عندما يكوف  تتضمفالموجزة الموحدة إف البيانات المالية  

 لمبنؾ القدرة عمى التحكـ في السياسات المالية والتشغيمية لمشركة التابعة وذلؾ بغرض اإلستفادة مف نشاطيا . 
 

لو والتي تـ اإلفصاح عنيا في  التابعةالبيانات المالية لمبنؾ والشركة  الموجزة الموحدة تتضمفإف البيانات المالية 
تـ إعداد البيانات المالية لمشركة التابعة كما . 3122ديسمبر  42البيانات المالية السنوية المدققة لمسنة المنتيية في  

  في تاريخ بياف المركز المالي لمبنؾ.
 

  إستثمارات في أوراق مالية  3-5
األرباح أو  لفئات التالية : موجودات مالية بالقيمة العادلة مف خالؿيصنؼ البنؾ إستثماراتو في األوراؽ المالية في ا 

، وموجودات مالية متاحة لمبيع . تحدد اإلدارة تصنيؼ  استحقاقياتاريخ وموجودات مالية محتفظ بيا حتى الخسائر، 
 إستثماراتيا عند اإلعتراؼ المبدئي بيا .

 

  ؿ األرباح أو الخسائر الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف خال  4-6-2
تشتمؿ ىذه الفئة عمى فئتيف فرعيتيف : الموجودات المالية بغرض المتاجرة ، وتمؾ المصنفة بالقيمة العادلة مف خالؿ  

األرباح أو الخسائر منذ البداية . يتـ تصنيؼ األصؿ المالي في ىذه الفئة إذا تـ امتالكو بشكؿ أساسي لغرض بيعو 
إذا وجدت النية مف قبؿ اإلدارة إلقتنائة عمى ذلؾ األساس . يتـ تصنيؼ الموجودات المالية  ر أوػعمى المدى القصي

، مثؿ استثمارات األسيـ ، وتقييميا  بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح أو الخسائر عندما تتـ إدارة استثمارات محددة
إلى أفراد  يتـ رفع تقارير بيا إستثمار معينة حيث عمى أساس القيمة العادلة وفقًا إلدارة مخاطر موثقة أو إستراتيجية

 . اإلدارة الرئيسييف
 

  إستحقاقياتاريخ إستثمارات محتفظ بيا حتى   4-6-3
إستحقاقيا ىي موجودات مالية غير مشتقة ليا دفعات ثابتة أو يمكف تحديدىا تاريخ اإلستثمارات المحتفظ بيا حتى  

. يا ويكوف ليا القدرة عمى ذلؾ ػاستحقاقتاريخ ـ إدارة البنؾ االحتفاظ بيا حتى وتواريخ استحقاؽ ثابتة وىي التي تعتز 
إستحقاقيا ، تاريخ ت المحتفظ بيا حتى االبنؾ بيع ما ىو أكثر مف مجرد كمية غير كبيرة مف اإلستثمار عندما يقرر 

 ت متاحة لمبيع . عندىا تكوف الفئة بالكامؿ قد تعرضت لمتأثر وبالتالي تتـ إعادة تصنيفيا كإستثمارا
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 " تتمة " إستثمارات في أوراق مالية  3-5
 

  إستثمارات متاحة لمبيع  4-6-4
اإلستثمارات المتاحة لمبيع ىي موجودات مالية غير مشتقة مصنفة كإستثمارات متاحة لمبيع أو غير مصنفة عمى أنيا  

)أ( قروض وسمفيات ، )ب( إستثمارات محتفظ بيا حتى تاريخ إستحقاقيا ، أو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة مف 
 رباح أو الخسائر . خالؿ األ

 

  اإلعتراؼ المبدئي  4-6-5
 اإلستثمارات، األرباح أو الخسائر مشتريات ومبيعات الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف خالؿ يتـ اإلعتراؼ ب 

 بنؾلتاريخ المعاممة وىو التاريخ الذي يمتـز فيو افي لمبيع  استحقاقيا واإلستثمارات المتاحةتاريخ حتفظ بيا حتى الم
مضافًا ليا تكاليؼ المعاممة لكافة الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ب اإلعتراؼ. يتـ  بشراء أو بيع األصؿ

الموجودات المالية ب يتـ اإلعتراؼ. األرباح أو الخسائرجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة مف خالؿ المو 
 مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتـ إدراج تكاليؼ المعاممة كمصروؼ في بياف الدخؿخسائر مف خالؿ األرباح وال بالقيمة العادلة

 الموحد .
 

  ؽالالح القياس  4-6-6
الحقًا بالقيمة األرباح أو الخسائر ة لمبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة مف خالؿ تاحستثمارات المإلايتـ إدارج  

ستخداـ طريقة سعر الفائدة الفعمي. إستحقاقيا بالتكمفة المطفأة بإتاريخ لمحتفظ بيا حتى . يتـ إدراج اإلستثمارات االعادلة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف خالؿ  األرباح والخسائر الناشئة عف التغيرات في القيمة العادلة لفئة " ثباتيتـ إ

شأ فييا. يتـ إدراج األرباح والخسائر الناشئة مف التغيرات في الفترة التي تن الموحد " في بياف الدخؿاألرباح أو الخسائر 
 موجوداتعتراؼ بالإلغاء اإل وذلؾ لحيفالمساىميف  ت المتاحة لمبيع مباشرًة في حقوؽالإلستثمار في القيمة العادلة 

بيع أو تعرضيا في حاؿ تـ إلغاء اإلعتراؼ بالموجودات المالية المتاحة لم. ا نخفاض في قيمتيأف تتعرض إل المالية أو
يتـ  ساىميفحقوؽ الم ضمففي السابؽ إدراجيا الخسارة المتراكمة والتي تـ إلنخفاض في قيمتيا ، فإف الربح أو 

 .في بياف الدخؿ الموحد  اإلعتراؼ بيا 
 

 بياف الدخؿأرباح وخسائر العمالت األجنبية الناشئة مف الموجودات المالية النقدية المتوفرة لمبيع مباشرة في  إثباتيتـ  
 . الموحد 
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  " تتمة "  ؽالالح القياس   4-6-6
ذا كاف إلى أسعار الطمب الحالية نشطةستثمارات المدرجة في األسواؽ التستند القيـ العادلة لإل  المدرج بو  السوؽ ، وا 

 ستخداـ أساليب التقييـيقوـ بإ بنؾال ، فإف غير المدرجة(لإلستثمارات )وكذلؾ بالنسبة  نشطغير  ذلؾ اإلستثمار
 . ؿ إلى القيمة العادلة لتمؾ اإلستثمارات لموصو 
 

 إيراداتب اإلعتراؼ. يتـ فوائد مالية كإيرادات الفوائد المكتسبة خالؿ اإلحتفاظ باإلستثمارات في أوراؽ ب اإلعتراؼيتـ  
  .األرباح دفعات بإستالـ بنؾمالموحد عندما ينشأ حؽ ل توزيعات األرباح المتعمقة بأدوات ممكية في بياف الدخؿ

 
يشير إلى وجود إنخفاض في قيمة ي بتقييـ ما إذا كاف ىناؾ دليؿ موضوع بياف مركز مالي موحدبتاريخ كؿ  بنؾالقوـ ي 

أي ع، فإف بيلم إستثمارات متاحةا ػالممكية المصنفة عمى أني أدواتستثمارات في . في حالة اإلالموجودات المالية 
تحديد  عندعتبار دوف تكمفتيا يؤخذ في اإل تمؾ اإلستثمارات إلى ماة لكبير أو طويؿ األجؿ في القيمة العادل إنخفاض
 متاحةبالنسبة لمموجودات المالية ال عمى إنخفاض القيمة إذا وجد أي دليؿ. القيمة نخفاض إل تقد تعرض تما إذا كان

الفرؽ بيف تكمفة تمؾ  و يتـ عكس الخسائر المتراكمة المثبتة سابقًا ضمف حقوؽ المساىميف والمتمثمة في، فإن لمبيع
القيمة ، مف ضمف حقوؽ المساىميف ويتـ إثباتيا في بياف  ضاإلستثمارات وقيمتيا العادلة باإلضافة إلى خسائر إنخفا

ال يتـ ة لمبيع فالمتاحأدوات الممكية ب الموحد المتعمقةفي بياف الدخؿ  ثبتةنخفاض القيمة المإخسائر أما . الدخؿ الموحد 
 .الموحد  ياف الدخؿعكسيا مف خالؿ ب

 

  ممتمكات ومعدات  3-6
ناقصًا اإلستيالؾ المتراكـ . يتـ إحتساب اإلستيالؾ لمقابمة اإلندثار في التاريخية تظير الممتمكات والمعدات بالتكمفة  

 تكمفة الممتمكات والمعدات بطريقة القسط الثابت مبنيًا عمى مدة الخدمة المتوقعة لألصؿ .
 

 .يوجد نياية لعمرىاتيالؾ عمى األرض عمى إعتبار أنو ال ال يتـ إحتساب إس 
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 ت العربية المتحدة نقد وأرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارا  --44  
 مـــارس 31  

2112 
 ديسمبػػػر 42 

3122 
 )مدقؽ(  )غير مدقق(  

 ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم  
     

     أرصدة لدى البنؾ المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة :
 415,171   192,355   حساب جاري  

 211,111   211,111   شيادات إيداع  

 386,179   278,965   ميةيعة إلزاود  

   671,321   78:,239 

 44:,229   119,736   نقد في الصندوؽ   

   791,156   8:9,172 
 

 . اليوميةة غير متاحة لتمويؿ عمميات البنؾ إف الوديعة اإللزامية لدى البنؾ المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحد
 
  بنوك أخرى مطموب من  --55  

  
 سمـــار  31  

2112 

 ديسمبػر 42 
3122 

 (مدقؽ)  (غير مدقق)  
 ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم  
     

 2,648,6:2   1,818,815   ودائع ألجؿ

 312,313   231,113   ودائع تحت الطمب

 86,3:8   75,297   قروض مشتركة
   2,114,115   2,925,1:1 

 (     91,917)  (    81,816)  مخصص إنخفاض القيمة
   2,133,319   2,844,395 

     

     حسب المنطقة الجغرافية

 2,6:6,927   1,867,141   اإلمارات العربية المتحدة دولةداخؿ 

 69:,24   13,585   داخؿ دوؿ مجمس التعاوف الخميجي

 234,621   152,684   دوؿ أخرى

   2,133,319   2,844,395 



 

  1155  والشركة التابعة لووالشركة التابعة لو  . ع.(. ع.(الوطني )ش. مالوطني )ش. م  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 
 

  قروض وسمفيات قروض وسمفيات   --66
  

 مـــارس 31  
2112 

 ديسمبػػػر 42 
3122 

 )مدقؽ(  )غير مدقق(  

 ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم  
     

 5,993,123   4,987,212   قروض

 2,977,543   1,842,284   سحب عمى المكشوؼ

 242,799   148,925   قروض مقابؿ إيصاالت أمانة

      66:,265   119,119   أخرى
 8,146,198   7,187,521   مجموع القروض والسمفيات

 (    86:,395)  (   311,353)  مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض والسمفيات
     

 7,861,223   6,787,167   صافي القروض والسمفيات

  
     حسب القطاع اإلقتصادي

 3,495,846   2,351,653   تجارة الجممة والمفرؽ

 2,198,387   1,184,461   مقاوالتعقارات و 

 2,265,799   1,187,459   قروض شخصية وأخرى

 392,343   238,587   صناعة

 3,899   2,516   زراعة وأنشطة تتعمؽ بيا

تصاالت  57,559   59,696   نقؿ وا 

 :272,81   158,729   مالية تمؤسسا

 27,322:,2   2,115,419   وأخرى خدمات

   7,187,521   8,146,198 
  

  إف جميع القروض والدفعات المقدمة لعمالء داخؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة.إف جميع القروض والدفعات المقدمة لعمالء داخؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة.



 

  1166  لشركة التابعة لولشركة التابعة لوواوا  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 
 

  إستثمارات في أوراق ماليةإستثمارات في أوراق مالية  --77
  تتضمف اإلستثمارات في أوراؽ مالية ما يمي :تتضمف اإلستثمارات في أوراؽ مالية ما يمي :  

 مـــارس 31  
2112 

 ديسمبػػػر 42 
3122 

 )مدقؽ(  )غير مدقق(  
 ألؼ درىػػػـ  ف درىـــمأل  
     

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

    

 376,:3   18,111   أسيـ مدرجة -أوراؽ مالية 

 35,171   25,819   دارةإستثمارية مصناديؽ 

   43,921   64,436      
     أوراق مالية متاحة لمبيع

 248,535   171,186   أسيـ مدرجة -مالية أوراؽ 

 73:,7   6,982   أسيـ غير مدرجة –أوراؽ مالية 
 77,991   67,221   أدوات ديف مدرجة

   245,388   322,377      
     حتفظ بيا حتى تاريخ إستحقاقياأوراق مالية م

 :79,:84   733,927   مدرجة أدوات ديف

 3,1:2:   91,919   غير مدرجة أدوات ديف
   825,836   942,891 

 (    55,546)  (    45,935)  مخصص اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات في أوراؽ مالية
   779,911   898,456 
   1,169,219   2,162,:47 
     

     حسب المنطقة الجغرافية

 36,321:   929,511   اإلمارات العربية المتحدة دولةداخؿ 

 237,798   139,669   ؿ دوؿ مجمس التعاوف الخميجيداخ

 :4   39   دوؿ أخرى

   1,169,219   2,162,:47 
 



 

  1717  والشركة التابعة لووالشركة التابعة لو  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

  
  تمكات ومعداتتمكات ومعداتمممم  --88
 

 مــارس 31  
2112 

 رػػػػػػديسمب 42 
3122 

 ()مدقؽ  ()غير مدقق  

 ألؼ درىػػـ  ألف درىـــم  
     

 2:9,667   211,951   التكمفة

 (    25:,214)  (    117,724)  اإلستيالؾ المتراكـ

 5,753:   93,226   القيمة الدفترية
 

 
مبػػاني بشػػكؿ أساسػػي  تضػػمفوت ،يايػػة الفتػػرة موجػػودة داخػػؿ اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدةكمػػا فػػي ن الممتمكػػات والمعػػدات إف 

 .اً عام 31 يتـ إستيالؾ المباني عمى مدى.  درىـ مميوف 5:,33بمغ بم ، وأرضدرىـ مميوف 48,73 تبمغ بقيمة دفترية
  
  موجودات أخرىموجودات أخرى  --99
  

 مــــارس 31  
2112 

 ديسمبػػػػػػر 42 
3122 

 ؽ()مدق  )غير مدقق(  

 ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم  
     

 42,767   35,128   فوائد مدينة مستحقة 

 33,458   23,884   ودائع ودفعات مقدمة 

 :2,217,22   1,114,326   أخرى

   1,163,338   2,271,233 
 

محكمػة اإلبتدائيػة مػودع لػدى ال (مميػوف درىػـ 2,172:  3122)مميػوف درىػـ  2,172األخرى مبمغ  الموجودات تتضمف 
 23فػي إيضػاح  موضػحشػركة بيػت اإلسػتثمار العػالمي )جموبػؿ( كمػا ىػو المتعمقػة ب ىالػدعو عمػى حسػاب  في إمارة دبػي

 .البيانات المالية الموجزة الموحدةحوؿ 
  
 مطموب لبنوك أخرى  --1111  

  
 مــــارس 31  

2112 

 ديسمبػر 42 
3122 

 (مدقؽ)  (غير مدقق)  
 رىػػػـألؼ د  ألف درىـــم  
     

 --  111,111   ألجؿقروض 

    777   6:1 ودائع تحت الطمب

   111,777   6:1 



 

  1188  والشركة التابعة لووالشركة التابعة لو  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 
 

   الءودائع عم -11 
 مـــارس 31  

2112 
 ديسمبػػػر 42 

3122 
 )مدقؽ(  )غير مدقق(  
 ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم  
     

 6,792,936   5,883,941   ودائع ألجؿ
 252,534   145,589   ودائع توفير

 2,2:6,368   1,282,893   حسابات جارية
 82,169   73,361   تأمينات نقدية

   7,385,782   8,19:,674 
 

 ىي لعمالء مف داخؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة .ودائع الجميع  
 

  مطموبات أخرىمطموبات أخرى -12 
 مـــارس 31  

2112 

 ديسمبػر 42 
3122 

 )مدقؽ(  )غير مدقق(  
 ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم  
     

 67,537   67,591   ذمـ دائنة
 36,445   32,125   فوائد مستحقة الدفع

 32,711   22,123   نياية الخدمة لمموظفيف مكافأة مخصص
 3,558   2,134   مخصصات أخرى لمموظفيف 

 2,185,231   1,135,294   أخرىمطموبات 

   1,259,166   2,28:,:38 
 

بيػػت شػػركة مميػػوف دوالر أمريكػػي( مسػػتمـ مػػف  361مميػػوف درىػػـ )مػػا يعػػادؿ  29,36:تتضػػمف المطموبػػات األخػػرى مبمػػغ 
مميػػوف  441كدفعػػة عمػػى الحسػػاب مقابػػؿ السػػندات التػػي سػػوؼ يػػتـ تحويميػػا إلػػى  الكويػػت –ثمار العػػالمي )جموبػػؿ( اإلسػػت

وذلػؾ بنػاًء  مميػار درىػـ :3,46بإجمػالي  سػيـدرىـ لكػؿ  7,26الوة إصدار قيمتيا سيـ بقيمة واحد درىـ لمسيـ وذلؾ بع
 .  3119يوليو  27عمى مذكرة التفاىـ المبرمة بتاريخ 

 
مػذكرة التفػاىـ  أعػاله وطمػب  ءبيػت اإلسػتثمار العػالمي يفيػد بإلغػاشػركة ، إستمـ البنؾ كتػاب مػف   3119ديسمبر  خالؿ

إسػػترداد الدفعػػة عمػػى الحسػػاب . بنػػاًء عمػػى رأي قػػانوني ، قػػاـ البنػػؾ بإعتبػػار طمػػب شػػركة بيػػت اإلسػػتثمار العػػالمي غيػػر 
ة بيع وشراء ممزمو . وبناء عميو فإف البنؾ بصػدد إتمػاـ الصػفقة صحيح عمى إعتبار إف مذكرة التفاىـ أعاله تعتبر إتفاقي

 ومطالبة بيت اإلستثمار العالمي برصيد المبمغ المستحؽ .
 



 

  1919  والشركة التابعة لووالشركة التابعة لو  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21121122مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 
 

   " تتمة "  مطموبات أخرىمطموبات أخرى -12 
لشػػركة بيػػت مميػػوف دوالر أميركػي  361مبمػغ  بإعػػادةالبنػؾ  ألػػـزأصػدرت المحكمػػة االبتدائيػة قػػرارا  ،3121يوليػػو بتػاريخ 

 حتى تاريخ السداد الفعمي. :311فبراير  39مع الفوائد مف تاريخ اإلستثمار العالمي 
 
اإلسػتئناؼ الحكػـ الصػادر عػػف المحكمػة اإلبتدائيػة وتػـ تعديمػػو فيمػا يتعمػؽ بتػػاريخ ، أكػدت محكمػػة 3122إبريػؿ  36فػي 

يونيػػو  :3، بإسػػتئناؼ الحكػػـ أمػػاـ المحكمػػة العميػػا والتػػي أقػػرت فػػي و القػػانونييفئػػسػػطة وكالقػػاـ البنػػؾ بواسػػداد الفوائػػد. 
 اإلبقاء عمى حكـ اإلستئناؼ لسماع األسس الموضوعية لإلستئناؼ . 3122
  
، اعتبػػػرت المحكمػػػة فػػػي جمسػػػتيا أف اإلسػػػتئناؼ يسػػػتحؽ النظػػػر وقػػػررت تحديػػػد موعػػػد لجمسػػػة  3122تمبر سػػػب 31فػػػي 

 لقػػػػػػػػرار حجػػػػػػػػز تحفظػػػػػػػػي صػػػػػػػػدر بتػػػػػػػػاريخ تبعػػػػػػػػاً لسػػػػػػػػماع مرافعػػػػػػػػات الطػػػػػػػػرفييف.  3122أكتػػػػػػػػوبر  29اإلسػػػػػػػػتماع فػػػػػػػػي 
يػػػائي فػػػي ، لحػػػيف صػػػدور قػػرار نلػػػدى حسػػػاب المحكمػػة  يػػداع المبػػػالغ المحكػػػـو بيػػاإقػػػاـ البنػػػؾ ب ، 3121أغسػػطس 34

 .( :)إيضاح  القضية

  
 قررت المحكمة تأجيؿ القضية لمحكـ. 3122أكتوبر 29في 
  
إبريػػؿ  36، أصػػدرت المحكمػػة العميػػا حكمػػًا بإلغػػاء الحكػػـ الصػػادر عػػف محكمػػة اإلسػػتئناؼ فػػي  3122نػػوفمبر  26فػػي 

 وقررت إرجاعو إلى محكمة اإلستئناؼ لسماع مرافعات الطرفيف مرة أخرى. 3122
  
لإلطػالع  3123إبريػؿ  41 إلىوالتي تـ تأجيميا  3123مارس  32ة إستماع في محكمة اإلستئناؼ بتاريخ جمس عقدت
 .لما قدمو البنؾ بيت اإلستثمار العالمي )جموبؿ(شركة رد عمى 

 

  رأس المال -13 
  

  

 مـــارس 31
2112 

 ديسمبػر 42 
3122 

 )مدقؽ(  )غير مدقق(  

      ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم  
 : والمدفوع بالكامؿ المصدررأس الماؿ 

 لمسيـ الواحددرىـ  2قيمة بمميوف سيـ عادي  2,711 
  

 1,611,111 
  

 2,711,111 



 

  2211  والشركة التابعة لووالشركة التابعة لو  الوطني )ش. م. ع.(الوطني )ش. م. ع.(  يوينيوينالقالق  أمأمبنك بنك 

  
        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21121122مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 
 

 محتممةمطموبات إلتزامات و  -14 

  

 مـــارس 31
2112 

 ديسمبػر 42 
3122 

 )مدقؽ(  )غير مدقق(  

      ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم  
 6,654,167   5,349,611   خطابات ضماف

 2:8,682   229,242   إعتمادات مستندية 
 2,117,684   1,173,223   إلتزامات بمنح إئتماف

 464,168   358,657   أخرى
   7,111,732   8,211,368      

     حسب المنطقة الجغرافية
 7,998,714   6,933,862   داخؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة
 323,765   176,871   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

   7,111,732   8,211,368 
 
مميوف  1,78:  3122مميوف درىـ ) 2,32ب عمى البنؾ إلتزامات رأسمالية بقيمة ، ترت 3123مارس  42كما في  

 . درىـ(
 

  الواحدلمسيم  األساسي الربح -15 
  

 لفترة الثالثة أشير المنتيية في 
 مارس 31

 ) غير مدقق(  )غير مدقق(  3122  2112 
    

 88,746   96,335  درىػـ(ألؼ )الربح لمفترة 
 2,711,111   1,611,111  لعدد األسيـ المتوسط المرجح 
 1,16  1,16 (درىػـ) لمسيـ الواحدالربح األساسي 



 

  2211              بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لوبنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لو
  

        الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 
 

  عات األرباحتوزي -16 
 

% بقيمػة 26أربػاح نقديػة بواقػع  توزيػع 3123 سر مػا 22المنعقػد بتػاريخ العمومية  وافؽ المساىميف في إجتماع الجمعية
أربػػػػاح نقديػػػػة بواقػػػػع  : توزيػػػػع 3121) 3122ديسػػػػمبر  42مميػػػػوف درىػػػػـ عػػػػف السػػػػنة المنتييػػػػة فػػػػي  351إجماليػػػػة تبمػػػػغ 

% مػػف رأس المػػاؿ المصػػدر والمػػدفوع 3,14بنسػػبة ر أسػػيـ منحػػة( )إصػػدا وتوزيعػػات أربػػاح أسػػيـ مميػػوف درىػػـ 299,29
 (.مميوف درىـ 42,95بالكامؿ بمبمغ 

 

 وما يعادلوالنقد  -17 
 ارســـــــــم 31  
  2112  3122 

 ()غير مدقؽ  ()غير مدقق  
      ألؼ درىػػػـ  ألف درىـــم  

 البنؾ المركزي لدولة اإلمارات لدى  وأرصدةنقد 
  بية المتحدةالعر    

  
 791,156 

  
 3,66:,:38 

 927,756   2,133,319   المطموب مف بنوؾ أخرى
 (       361,548)  (    278,965)   لزاميةإ ودائع

 (         31,312)  (      75,297)  شيور 4قروض لمبنوؾ تستحؽ بعد أكثر مف 
   2,471,113   4,216,:45 
 

  راف ذات عالقةمعامالت وأرصدة مع أط -18 
تشتمؿ األطراؼ ذات العالقػة عمػى مػوظفي اإلدارة الرئيسػييف واألعمػاؿ التػي يسػيطر عمييػا المسػاىموف وأعضػاء مجمػس 

وأقربائيـ وكذلؾ األعماؿ التي ليـ عمييا تأثير جوىري. خالؿ الفتػرة، أبػـر  فإدارة البنؾ مف ضمنيـ المدراء غير التنفيذيي
ات العالقػػػة خػػػالؿ سػػػير العمػػػؿ اإلعتيػػػادي لمبنػػػؾ. تمػػػت ىػػػذه المعػػػامالت وفقػػػًا لألحكػػػاـ البنػػػؾ معػػػامالت مػػػع األطػػػراؼ ذ

 والشروط واألسعار التي كانت سارية عمى األطراؼ األخرى في المعامالت المماثمة.
 

 األرصدة الناتجة ىي كما يمي :
       

  

 مــارس 31
2112  

 ديسمبػر 42
3122 

 )مدقؽ(  )غير مدقق(  

      ألؼ درىػػػـ  مألف درىـــ  
 :674,28   681,381   قروض وسمفيات

 649,392   648,142   ودائع عمالء
 2:8,755   316,449   غير قابمة لمنقض محتممةمطموبات زامات و إلت



 

  2222              بنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لوبنك أم القيوين الوطني )ش. م. ع.( والشركة التابعة لو
  

        دةدةالموجزة الموحالموجزة الموح  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
    " تتمة "  21122112مارس مارس   3131حتى حتى   21122112يناير يناير   11لمفترة من لمفترة من 

 
 

  قطاعات األعمالقطاعات األعمال -19 
    

  المعمومات المتعمقة بالقطاعات الرئيسيةالمعمومات المتعمقة بالقطاعات الرئيسية  
    

األعمال التجارية األعمال التجارية   
  والمصرفيةوالمصرفية

الخزينة واألعمال الخزينة واألعمال 
  األخرىاألخرى

  
  المجموعالمجموع

 )غير مدقؽ( )غير مدقؽ( )غير مدقؽ(  
  ألؼ درىػػػـ  ألؼ درىػػػـ  ألؼ درىػػػـ  

        21122112مارس مارس   3131الثالثة أشير المنتيية في الثالثة أشير المنتيية في 
  165,235165,235    25,21325,213    141,122141,122    إجمالي اإليراداتإجمالي اإليرادات

  96,14196,141    494494    95,54795,547    نتائج القطاعنتائج القطاع
          294294        إيرادات غير موزعةإيرادات غير موزعة

          96,33596,335        الربح لمفترةالربح لمفترة
        21112111مارس مارس   3131الثالثة أشير المنتيية في الثالثة أشير المنتيية في 

  294,398294,398    29,33929,339    :276,16:276,16    إجمالي اإليراداتإجمالي اإليرادات
  87,91987,919    ((      53,67853,678))  486,:48622,:22    نتائج القطاعنتائج القطاع

          938938        إيرادات غير موزعةإيرادات غير موزعة
  88,74688,746        الربح لمفترةالربح لمفترة

  
  نتائج موسمية -21

و  3123مارس  42أشير المنتيية في  الثالثةلـ يتـ تسجيؿ أية دخؿ ذو طبيعة موسمية في بياف الدخؿ الموحد لفترة  
3122 . 

  
  الموحدةالموحدة  وجزةوجزةالمالم  الماليةالمالية  اناتاناتإعتماد البيإعتماد البي  --2211

 إبريػؿ 35 بتػاريخوتػـ التوقيػع عمييػا  ف قبػؿ مجمػس اإلدارةمػ الموحػدةوجزة المػ المالية البياناتتمت الموافقة عمى إصدار 
3123 . 


