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قيوین  تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية إلى السادة مجلس إدارة بنك أم ال
شركة التابعة له ع والش.م. طنيالو 

المقدمة 
ـــــــــركة التابعة له  لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع ("البنك") والشــ

ــــــ "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي  ـــــــــ والبيانات   ٢٠٢١ یونيو ٣٠كما في (یشــــار إليها مجتمعًة بـــ
ـــهر والســــــــتة أشــــــــهر المنتهيتين في ذلك التاریخ الموحدة المرحلية ذات العالقة للدخل والدخل الشــــــــامل البيانات  و  لفترتي الثالثة أشـــــ

. ةأشــهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضــاحات التفســيری الســتةلتدفقات النقدیة والتغيرات في حقوق الملكية لفترة الموحدة المرحلية ل
  -ية وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر الماليةالمرحل الموجزةالموحدة دارة مســــؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية اإل إن

ـــــؤوليتنا ٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســـــــــبي الدولي رقم ٣٤المعيار المحاســـــــــبي الدولي رقم  هي  "). إن مســــ
المراجعة التي قمنا بها. البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال ل هذهاج حو استنت إعطاء

مجال المراجعة 
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة المنجزة   ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم 

صـــورة رئيســـية من تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات ب تقل".المســـ  لمنشـــأةحســـابات ا من قبل مدقق
جراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية األشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإل

الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  دقيق ر التــ لمعــایيتم وفقــًا المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي ی
ـــــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتالتأكيدات ال ـــــــــق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا  تي تطلعنا على جميع األمور الجـــــ دقيـ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
م إعدادها، د بأن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لم یتعتقا جب االا یستو ى علمنا ماستنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إل

.٣٤من جميع النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ارنست ویونغ

موقعة من: 
أشرف أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم التسجيل : 

٢٠٢١يو لیو  ٢٧
متحدةة اليات العرب، اإلمار الشارقة
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.مرحليةالالموجزةدة جزءًا من هذه البيانات المالية الموح ٢٦إلى ١من یضاحات المرفقةإلتشكل ا
.١م فحة رقلصضح في امو ليةة المرح لمالية الموحدة الموجز ات ا ممراجعة المعلو سابات المستقلين حولتقریر مدققي الح إن 

-٣-

لموحد المرحليلدخل ابيان ا
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهرلفترة 

أشهر المنتهية فيالستةفترة فترة الثالثة أشهر المنتهية في
(غير مدققة)یونيو ٣٠یونيو (غير مدققة)٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمهمدر ألفإیضاح

٧٥٬٨٧٦١٠٨٬٧٠٥١٥١٬١٤٧٢٢١٬٧٣٣ائدفو دخل

دخل من منتجات التمویل
٥٬٩٩٩٦٬٧٠٨٧٦٤٬١٤١٥٬٠٥٧اإلسالمي

إجمالي دخل الفوائد والدخل من 
٨١٬٨٧٥١١٥٬٤١٣١٦٥٬٩١١٢٣٦٬٧٩٠منتجات التمویل اإلسالمي

)٥١٬٦٥١()٢٥٬٤٥٢()٢٢٬٩٤٠()١٢٬٠٤٧(وائداریف فمص

–توزیع على المودعين 
)٢٩٤()١٧٦()١٣١()٨٠(منتجات إسالمية

صافي دخل الفوائد والدخل من
المنتجات اإلسالمية بعد

٦٩٬٧٤٨٩٢٬٣٤٢١٤٠٬٢٨٣١٨٤٬٨٤٥خصم التوزیع على المودعين

١٠٬٤٥٧١٠٬٠٧٢٢٣٬٨٤٧٣٢٬٣٧٨والعموالتصافي دخل الرسوم

٤٬٩٨٦٤٬٧١٨١٦٩٬١٨٧٬٥٦٠دخل تشغيلي آخر

٨٥٬١٩١١٠٧٬١٣٢١٨٢٬٢٩٩٢٢٤٬٧٨٣إجمالي الدخل

)٦٦٬٣٣٦()٦٤٬٩٩٤()٣٢٬٠١٥()٣٢٬٨٣٥(مصاریف تشغيلية

٥٬٨٩٩١٬٩٨٦٣٣٬٤٨٤٣٩٬٣٦٤أرباح االستثمار

٥٨٬٢٥٥٧٧٬١٠٣١٥٠٬٧٨٩١٩٧٬٨١١ليتشغيدخل 

)١٠٥(٢٥٤)٦٩(٢٠٠حصة البنك في نتائج شركة شقيقة

٥٨٬٤٥٥٧٧٬٠٣٤١٥١٬٠٤٣١٩٧٬٧٠٦أرباح للفترة قبل انخفاض القيمة

)٤٧٠٬٧٠()٥٦٣٬١٩()٦١٤٬٢٢()٣٬٤٦٢(١٤قيمةالانخفاض صافي خسائر

٥٤٬٩٩٣٤٢٠٬٥٤٤٨٠٬١٣١٢٣٦٬١٢٧الربح للفترة

١٥٠.٠٣٠٣٬٠٧٠٬٠٠٧٬٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)
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حد المرحليالشامل المو بيان الدخل 
غير مدققة)(٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهرلفترة 

فيرة الستة أشهر المنتهيةفتفترة الثالثة أشهر المنتهية في
ققة)(غير مدیونيو٣٠یونيو (غير مدققة)٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٩٩٣٬٥٤٥٤٬٤٢٠٤٨٠٬١٣١١٢٧٬٢٣٦أرباح للفترة

بنود الدخل الشامل األخرى 

البنود التي لن یتم إعادة تصنيفها 
ر:إلى األرباح أو الخسائالحقًا 

صافي أرباح القيمة العادلة على
المدرجةلمالية االستثماریة ااقور األ

بالقيمة العادلة من خالل بنود
)١٨٠٬٩٩٦(٢٣٩٬٧٣٤١٬٦٦٠١٩٤٬١٣٥الملكيةحقوق –الدخل الشامل األخرى 

(الخسائر الشاملة)/بنود الدخل الشامل
)١٨٠٬٩٩٦(٢٣٩٬٧٣٤١٬٦٦٠١٩٤٬١٣٥للفترةاألخرى 

/إجمالي الدخل الشامل
)٥٣٬٧٦٠(٢٣٢٬١٢٨٩٦٬٠٨٠٦٧٤٬٢٦٦للفترةلشاملة)ائرخسا(ال
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهرلفترة

رغيباح ر أفيتغير تراكمياحتياطي انخفاضاحتياطياحتياطي
الياإلجمموزعةعادلةم الالقيعام-القيمة عامقانونيرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٣٥٬٦٣٢١٬٦٨٨٬٠٨٤٤٬٦٩٧٬٤٢٢-١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠(مدققة)٢٠٢١ینایر١الرصيد في 

١٣١٬٤٨٠١٣١٬٤٨٠-----رةاألرباح للفت

١٩٤٬١٣٥-١٩٤٬١٣٥----األخرى للفترةاملالشلالدخ بنود 

١٩٤٬١٣٥٤٨٠٬١٣١٦٧٤٬٢٦٦----الدخل الشامل للفترةإجمالي
)٨٤٠٬١٤٧()٨٤٠٬١٤٧(-----)١٦ر اإلیضاح توزیعات أرباح مدفوعة (انظ

٨٢٦٬٢٧٠٧٢٤٬٦٧١١٬٢٥٦٬٨١٦٤٬-١٬٨٤٨٬٠٠٠١٩٬٢٦٦١٬٠٦٬٤٤٠مدققة)ير (غ١٢٠٢یونيو ٣٠الرصيد في 
١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠١٦٬٣٨٥٢١١٬٩٧٦١٬٦٦٧٬٩٢٩٤٬٧٦٩٬٩٩٦(مدققة)٢٠٢٠ینایر ١الرصيد في 
١٢٧٬٢٣٦١٢٧٬٢٣٦-----األرباح للفترة

)٩٩٦٬١٨٠(-)٩٩٦٬١٨٠(----األخرى للفترةالخسائر الشاملةبنود 
)٧٦٠٬٥٣(٢٣٦٬١٢٧)٩٩٦٬١٨٠(----للفترةالخسائر الشاملةإجمالي 
المدرجةلملكيةاستثمارات حقوق ااألخرى في اتالحرك

-)٤٬٧٢٤(٤٬٧٢٤----بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة من خالل 
مصرف متطلبات وجب مخصصات الزیادة بم

المركزي المعاد قيدها اإلمارات العربية المتحدة
-١٦٬٣٨٥-)١٦٬٣٨٥(---)٢٥(إیضاح 

)٢٠٣٬٢٨٠()٢٠٣٬٢٨٠(-----)١٦ر اإلیضاح توزیعات أرباح مدفوعة (انظ
٧٠٤٬٣٥٥٤٦٬٦٠٣٬١٩٥٦٬٥١٢٤٬-٠٠٠١٬٨٤٨٬١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠الرصيد في 
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ليالمرحبيان التدفقات النقدیة الموحد 
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهرلفترة 

المنتهية فيالستة أشهرفترة 
(غير مدققة)یونيو٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمف ألدرهمألفإیضاح
يليةیة من األنشطة التشغت النقدالتدفقا

١٣١٬٤٨٠١٢٧٬٢٣٦أرباح للفترة
الت للبنود التالية:عدیالت

١٤١٦٬٦١٣٦٩٬١٢٠االئتمان المتوقعةائرخسصصمخ 
٧٬٥٦٩٤٬٢٤٨تلكات ومعداتك مماستهال
-٨٦٣موجودات حق االستخدامك استهال

٧٠٦٨٠٨فينموظللخدمةالیة ا هنمخصص مكافأة 
١٤٢٬٩٥٠١٬٣٥٠المخزون نخفاض في قيمةاالمخصص

لالستثمارات في أوراق مالية  في القيمة العادلةالزیادة
١٬٧٤٩٢٬٤١٠العادلة من خالل األرباح أو الخسائرقيمة بال

)١٦(-ةریستثما الخصم الذي تم إطفاؤه على األوراق المالية اال
)٤١٬٧٥٨()٣٥٬٢٣٨(دخل توزیعات األرباح

١٦)٩٠(خسارة ناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات)/ ربح(
١٠٥)٢٥٤(قةشركة شقيجنتائالحصة من 

-٦٧ند مطلوبات عقود اإلیجارویل بتكلفة تم
١٢٦٬٤١٥١٦٣٬٥١٩ملعا الالتدفقات النقدیة التشغيلية قبل الحركات في رأس المال 

ذات استحقاق في األصلشهادات اإلیداع في )دةالزیا (/صالنق
)٢٥٬٠٠٠(١٧٣١٬٦٢٠رشهأ٣من أكثر 

لدىةنونيالقا الودیعة في النقص/)دةالزیا (
٢٢٧٬٣٥٢)٢٧٬٩٧١(ي المركز العربية المتحدةاإلماراتمصرف 

)١٬٨٤٦()٣٬٢٠٨(وظفينلمافأة نهایة الخدمة لمدفوعات مك
٤٤٦٬٨٩٥٢٩٢٬٥٩٣ميذمم المدینة عن التمویل اإلساللسلفيات والالقروض واالنقص في 

٦٬٨٣٤٢٬٦٤١في الموجودات األخرى صالنق
)٢٦٤٬٠٥٣()١٣٩٬١٦٣(والودائع اإلسالمية للعمالءالعمالءالنقص في ودائع 

٧٩٦٬٣٣٣)٩٨٣٬٥٧(خرى ألفي المطلوبات ا)دةالزیا (/النقص
٠٢٤٬٣٨٤٠٠٢٬٧٢٩ج عن األنشطة التشغيليةقد الناتصافي الن

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)١٬٠٩٢()٧٬٥٠٤(داتعلكات ومشراء ممت

-٢٤٧مبالغ محصلة من استبعاد ممتلكات ومعدات
-)٤٬٢٨٦(اریةتثمساأوراق ماليةحقاقاستو صلة من بيع مبالغ مح 

٣٥٬٢٣٨٤١٬٧٥٨ن أوراق مالية استثماریةاح مقبوضة متوزیعات أرب
-٤٩ةفي شركة شقيقاالستثمار توزیعات أرباح مقبوضة من 

٧٤٤٬٢٣٦٦٦٬٤٠ستثماریةج عن األنشطة االصافي النقد النات
ةالتمویليةنشطاألمن دیةلنققات االتدف

)٢٠٣٬٢٨٠()١٤٧٬٨٤٠(مدفوعةرباح الألاتوزیعات 
-)٨٩٩(ود اإلیجارمدفوعات عق

)٢٠٣٬٢٨٠()٧٣٩٬٨١٤(ةالتمویليةنشطاألصافي النقد المستخدم في 
٢٥٩٬٠٢٩٥٦٦٬٣٨٨في النقدیة وشبه النقدیةالزیادةصافي 
١٧٨٠٩٬٣٠٨٣٬٥٩٠٬٦٣٣٣٬النقدیة في بدایة الفترةة وشبهالنقدی
١٧٨٣٨٬٥٦٧٬٣٤٤٧٬١٩٩٬٤رةالفتنهایةبه النقدیة في یة وشالنقد
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المعلومات العامة-١

لعربيــة اإلمــارات ا) فــي دولــة ن"يــوین ("أم القيــویم القارة أيوین الوطني (ش.م.ع) ("البنك") هو "شركة مساهمة عامــة تأسســت فــي إمــ قلأم ابنك 
إمــارة والصــادر عــن صــاحب الســمو حــاكم ، ١٩٨٢ینــایر ٥ریخ ) بتــا ١ميــري رقــم ( وم األســ جب المر مو ب) دة"ة المتح إلمارات العربيالمتحدة ("ا
ز لــإلدارةتــوین تــاون،هلــ التابعــةةشركالع)، و (ش.م.. إن بنك أم القيوین الوطني ١٩٨٢أغسطس ١عملياته من تاریخ كالبنوبدأأم القيوین،
ــ "المــا معــًا لهیشــار التســویقية، ، أم القيــوین، اإلمــارات العربيــة ٨٠٠هــو ص.ب بریــد المســجل للبنــك لرئيســي كــز االمر ان نــو عن . إ"مجموعــةـب

المتحدة.

المجموعــة نفــذ تة المتحــدة.بيــ العر لــة اإلمــارات دو فــي ًا رعــ ف١٢ي مجال تقدیم الخدمات البنكية لألفراد والشركات عبر شــبكة مــن فلبنك یعمل ا
فروعه.كافة عبر ٢٠٠٥ة ت سنتأسسالتي سالمية ية اإلرفمصات المخدالذة الل نافإسالمية من خ ةمعامالت مصرفي

مــن هــا لإلصــدار فقــة عليمواالو ٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في الستة أشهرلفترة للمجموعةالمرحلية ة جز المو الموحدةتم اعتماد البيانات المالية 
.٢٠٢١یوليو٢٧خ ارة بتاریاإلدجلس بل مق

والتقدیرات المحاسبيةمواألحكاسات يالسرات في االتغي-٢

التغيرات في السياسات المحاسبية١-٢

دة يــة الموحــ لا لماالبيانــاتنــد إعــداد بعــة عمماثلــة لتلــك المتالمرحلية الموحدة الموجزةلية اد البيانات الما ي إعدبعة فإن السياسات المحاسبية المت
قــم ت. لــم ٢٠٢١ینــایر ١ساریة المفعول كما فــي اع المعایير الجدیدة الاتباء ستثن، با ٢٠٢٠دیسمبر ٣١منتهية في للسنة الللمجموعةیة السنو 

عایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولم یسر مفعولها بعد.مألي لمبكرباالتباع االمجموعة

٢٠٢١ینایر ١ي فدأوالتي تبية للمجموعة ها للفترة المحاسبمفعولیسري ت التييراتفسوالتعدیالت والایيرالمع

٣١فــيالمنتهيــةللســنةالموحــدةیةالســنو اليــةالمالبيانــاتفــيالمطبــقالنحــوعلــىباســتمرارالمحاســبيةالسياســاتبتطبيــقالمجموعــةقامــت
أدناه.مذكوروهكما البنوكبينالفائدةأسعارانتقالتأثيرباستثناء،٢٠٢٠دیسمبر

٣١فـــيالمنتهيـــةللســـنةالموحـــدةالماليـــةيانـــاتالبفـــيةالـــواردكتلـــ مـــعتتوافـــقوعـــةمالمج دىلـــ يـــةاللمالمخـــاطراإدارةوسياســـاتأهــدافإن
.٠٢٠٢دیسمبر

مــا اتبــاعإنالموحــدة.المــوجزةالمرحليــةالماليــةالبيانــاتهــذهإعــدادعندالمجموعةقبلمناليةالح المعایيرعلىالتاليةالتعدیالتتطبيقمت
سابقًا.عنها المعلنيتها ملكحقوق أوالمجموعةباحر أصافيفيتراييتغعنهجینتلمیلي

من:یسري الوصف
ــادة ــارعلـــىالتعــــدیالت٢المرحلـــة–فائـــدةاللســـعرةعياریــــ المةالمقارنـــ تشـــكيلإعـ ــدوليالمعيـ إلعــــدادالـ
٧مرقــ اليــةالمیرار التقــ دادإلعــ الــدوليوالمعيــار٣٩رقمالدوليمحاسبيالوالمعيار٩رقمالماليةالتقاریر
)١٦قمر ليةالما التقاریرإلعدادالدوليوالمعيار٤رقمالماليةالتقاریردإلعداالدوليوالمعيار

٢٠٢١ینایر١

بعدمفعولهایسرلمولكنالصادرةالمعایير
ألثــرابتقيــيمحاليــاً المجموعــةتقــوم٢٣٢٠رایینــ ١مــناً ر اعتبــا مفعولــهیســري –التــأمينعقود١٧رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيار
فعوله.مسریاناریختفيجدیدالارالمعيباتباعةالمجموعتقومسوفلجدید.االمعيارعنالناتج
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ة (تتمة)التغيرات في السياسات واألحكام والتقدیرات المحاسبي-٢

ات المحاسبيةت في السياسالتغيرا١-٢

٢المرحلةتعدیالت -ائدةفاللسعرریةيامعالقارنةالمتشكيلإعادة
علــىتــؤثرقــدالتياألمورتتناول٢المرحلةدیالتتع-الفائدةرلسعةعياریالمالمقارنةتشكيلإعادةفإن،٢٠٢١ینایر١تاریخمناعتباراً 
عالقــاتأوالتعاقدیــةالنقدیــةالتــدفقاتعلــىراتييــ تغالآثــارلــكذفــيبمــا لفائــدة،الســعرلمعياریــةالمقارنــةاتشكيلةإعادنتيجةالماليةالتقاریر
فــيالــواردةالمتطلبــاتبعــضمــناســتثناءاتالتعدیالتتقدمبدیل.مقارنةبسعردةالفائلسعرالمعياریةالمقارنةتبدالاسعنالناتجةالتحوط

٧رقــملماليــةاالتقــاریرإلعــدادالــدوليوالمعيــار٣٩مرقــ وليالــداســبيالمح يــاروالمع٩رقــميــةالمالالتقــاریرإلعــدادالــدوليالمعيــارمــنكــل
التــدفقاتتحدیــدأســاسفــيبــالتغييراتالمتعلقــة١٦رقمالماليةالتقاریرإلعدادوليالدرلمعيا وا٤رقمالماليةالتقاریردإلعداالدوليوالمعيار

التحوط.ومحاسبةجاریاإلعقودوباتومطلالماليةمطلوباتواليةالماللموجوداتلالتعاقدیةیةالنقد

الــذيالماليــةالمطلوبــاتأوالموجوداتلبندعاقدیةالتةلنقدیاالتدفقاتتحدیدأساسفيالتغييراتبمحاسبةمنشأةالتقومأنتالتعدیالتتطلب
باإلضــافةالماليــة.لمطلوبــاتاأوجــوداتالمو بنــدلالفعلــيالفائــدةســعرثتحــدیخاللمنةالفائدلسعریةالمعيار المقارنةيلتشكإعادةیتطلبه
التحوط.محاسبةاتلمتطلبمعينةاستثناءاتیوفرفإنه،ذلكإلى

بــينةدئــ الفا بأســعارالمرتبطــةو المشــتقةغيــرالماليــةوالمطلوبــاتاتلموجــودلبــالتعرضتتعلــقمقابلــةأطــرافمــعاقشــاتمنجموعــةالمتجــري 
الموحــدةالماليــةمــاتعلو المحــولهري جــو تــأثيرللتعــدیالتیكــون نأالمتوقــعغيرنمهأنةاإلدار ترى .٢٠٢١سنةبعدتستحقوالتيالبنوك
.عةمجمو للالمرحليةالموجزة

ةالمحاسبية الرئيسيتقدیرات واألحكام لا
لسياســات ق ابيــ تطثر علــى تــؤ لتــيضــع التقــدیرات واالفتراضــات اإلدارة و ن اب مــ المرحليــة یتطلــ مــوجزةدة الالموحــ إن إعــداد المعلومــات الماليــة 

دة عوامــل اضــات حــول عــ إلــى افتر ورة ضــر الت بوبــات والــدخل والمصــاریف. تســتند هــذه التقــدیرالنــة للموجــودات والمطلالمحاســبية والمبــالغ المع
ي هـــذه ة فـــ بليعليـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى حـــدوث تغيـــرات مســـتقالفئج الي فقـــد تختلـــف النتـــا وبالتـــ تضـــمن درجـــات متفاوتـــة مـــن الحكـــم وعـــدم التأكـــد، ت
يــق رة عنــد تطبها اإلداتخــذتاتــيال، كانــت األحكــام الجوهریــة األخــرى المرحليةزةالموحدة الموج لمالية ت. عند اإلعداد، فإن المعلومات ایراقدلتا

الموحــدةيــة مالم والمصــادر المطبقــة فــي المعلومــات الحكــا األات غيــر المؤكــدة نفــس تقدیر اسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للالسي
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في مدققة لا

الهامةسات المحاسبيةملخص السيا-٣

اليةلمانات أسس إعداد البيا١-٣

"التقــاریر الماليــة المرحليــة" الصــادر عــن–٣٤حاســبي الــدولي رقــم ر المالمرحليــة وفقــًا للمعيــا الموحــدة المــوجزةيانــات الماليــة تــم إعــداد هــذه الب
ها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.ت القوانين المعمول بة الدولي وكذلك طبقًا لمتطلبا يحاسبمالر معایياللس مج 

ت المالية.دوااألدة تقييم بعض اء إعا ستثنا بوفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية، المرحلية جزةة المو الموحدت المالية نا يا لباادإعدتم 

.المجموعــةمعــامالت غالبيــة مســتخدمة فــي وهو العملــة اللمتحدة بدرهم اإلمارات العربية االمرحلية زةوج موحدة الملاة تم عرض البيانات المالي
الف ذلك.ذكر خ ي تم تقریبها إلى أقرب ألف ما لم یُ بالدرهم اإلماراتالمالية المعروضةتلوما معاليع إن جم

نویة لســ االموحــدةات الماليــةات المطلــوب إدراجهــا ضــمن البيانــ معلومــ الع مرفقــة جميــ لاة المرحليــ الموحــدة المــوجزةالماليــة ات يانــ البال تتضــمن 
وللســنة مــا فــياليــة الســنویة الموحــدة المدققــة للمجموعــة كالبيانــات المالرجــوع إلــى لمــوجزةحــدة او ملاة ویجــب عنــد قــراءة هــذه البيانــات الماليــ 

یونيــو٣٠فــي تهيــة المنالســتة أشــهرج األعمــال لفتــرة تــائلني الضــرور مــنلــيسنــه إ ذلــك، ف. باإلضــافة إلــى ٢٠٢٠دیســمبر ٣١المنتهيــة فــي
.٢٠٢١ر دیسمب٣١نتهي في ية التي ستنة المالللسعةوقلمتأن تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج األعمال ا٢٠٢١
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

ةلماليد البيانات اأسس توحي٢-٣

طر عليها.ركة المسيللبنك والشت المالية تتضمن البيانا المرحلية ةجز مو الموحدة اللية إن البيانات الما 

:تتحقق السيطرة عندما یكون للبنك

مر بها؛على المنشأة المستثسيطرة•
بها؛ وستثمرمنشأة المالمعتلك العوائد، وذلك من ارتباطاتهالتعرض للعوائد المتغيرة، أو الحق في•
مستثمر.غ عوائد الر على مبالمنشأة المستثمر بها للتأثيلاعلىرة سيـطى الالقدرة عل•

ة التابعــة لــه والتــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة بنــك والشــركالماليــة لللبيانــات من اتضتليةالمرح الموحدة الموجزةإن البيانات المالية 
.لبنكالخاصة با الماليةریر التقا فترة نفسلالمالية للشركة التابعة اتانداد البيعإ تم ی. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في تهية ة للسنة المنالسنویة المدقق

لهامةية اسبمحاالالسياسات ٣-٣

ــةقبـــلمـــنالمتبعـــةمحاســـبيةالاســـاتلسياإن ــلمـــنلمتبعـــةالتلـــكمماثلـــةالمرحليـــةالمـــوجزةالموحـــدةالماليـــةالبيانـــاتإعـــدادفـــيالمجموعـ قبـ
ـــةللســــنةســــنویةالحــــدةمو الالماليــــةتالبيانــــا فــــيالمجموعـــة يةاســــبالمح السياســــاتفــــيتالتغيــــراباســــتثناء،٢٠٢٠یســــمبرد٣١فــــيالمنتهيـ

.١-٢حضا یاإلفيموضحةال

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي -٤

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمهمر دألف
)ققة(مد(غير مدققة) 

زي:حدة المركة المتالعربيمارات اإلصرفمدىأرصدة ل
١١٬٨٣٣١٢٬٩١٢ي الحساب الجار 

٣٣٩٬٨٨٥٣١١٬٩١٤زاميةاإللنقديالطياالحتيا ودیعة 
-٤٥٧٬٨٨٧نقدیةأذونات 

٤٣٠٬٠٠٠٦١٠٬٠٠٠ئع لليلة واحدةودا
٠٠٠٬٤٧٥-شهادات اإلیداع

١٬٢٣٩٬٦٠٥١٬٤٠٩٬٨٢٦
٤٥٢٬٨٤٠٨٥٬١٠١ق دو نقد في الصن

١٢٩٬٣٢٤١٬٩١١٬٥١٠١٬

اليومية.  ك بنالياتغير متاحة لتمویل عملالمركزي المتحدة اإلمارات العربية مصرفدى لزاميةاإللنقديالطياالحتيا ودیعة إن



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٠-

ستحقة من البنوك األخرى مغ المب-٥

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف
ققة)(مد(غير مدققة) 

٣٬٠٠٠٬٠٤٦٢٬٧٥٦٬٢٠٤ألجلئعودا
٣٨٥٬٦٦٥١٦٥٬٢٨٥قروض لمؤسسات مالية

٥٦٧٬٢٧١٩٣٬٢٧الطلبتحتع ودائ

٣٬٤١٣٬٢٧٨٢٬٩٤٨٬٦٨٢األخرى وكلبنن اإجمالي المبالغ المستحقة م
)٥٥٣١٬()٨٥٤٬٢(صص الخسارة االئتمانيةمخ 

٤٢٤٬٠٤١٣٬١٢٩٬٩٤٧٬٢خرى بلغ المستحق من البنوك األصافي الم

يةحسب المنطقة الجغرافلبنوك األخرى المستحقة من االمبالغاليإجم
٣٬٣٦٧٬٣٤٦٢٬٩٢١٬٤٨٩داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

١٩٬٢٣٦١٬٠٣٧يالتعاون الخليج مجلس داخل دول 
٦٩٦٬٢٦٢٦٬١٥٦ى الدول األخر 

٢٧٨٬٤١٣٣٬٢٬٩٤٨٬٦٨٢

-٢٠٢٠دیســمبر ٣١(٢٠٢١یونيــو ٣٠كمــا فــي لــة األولــىى علــى أنهــا ضــمن المرح وك األخر ن البنتحقة مالمبالغ المسعميج تم تصنيف
لــم درهــم).مليــون ١٬٥٥–٢٠٢٠دیســمبر ٣١(٢٠٢١یونيــو ٣٠كمــا فــي هــمدر مليون ٢٬٨٥المرحلة األولى) بمبلغ خسارة ائتمان متوقعة 

دیســمبر ٣١(٢٠٢١یونيــو ٣٠المنتهيــة فــي ةخــالل الفتــر البنــوك األخــرى صــدة المســتحقة مــني األر لا مــ ج ل في إالمراح تكن هناك حركة بين 
بين المراحل).ال توجد حركة -٢٠٢٠

الميوذمم مدینة عن التمویل اإلسسلفيات قروض و -٦

٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)دققة) غير م(
٦٬٠٥١٬٢٥٤٦٬٢٢٤٬٦٨١ضقرو 

١٬٠٦٥٬٢٠٤١٬٤٠١٬٥٧٠المكشوفعلى السحب
٢١٥٬٤٤٩٢٣٢٬٨٥٩سالميمنتجات تمویل إ

١٣٢٬٩١٨١٠٨٬٠٨٧االت أمانةابل إیصقروض مق
٣٥١٣٠٬٢٤٬٦٣٦أخرى 

٧٬٤٩٥٬١٧٦٧٬٩٩١٬٨٣٣ميلتمویل اإلسالعن اینةدموالذمم السلفيات إجمالي القروض وال
)٣٥٢٬١٧٧()٤٦٨٬٣١٦(سارة االئتمانخ ص مخص

٤٩٢٬١٧٨٧٬٧٬٦٣٩٬٦٥٦تمویل اإلسالمية عن الوالذمم المدینسلفيات صافي القروض وال



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١١-

(تتمة)الميوذمم مدینة عن التمویل اإلسسلفيات قروض و -٦

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
مألف درهدرهمألف

)(مدققةغير مدققة) (
حسب القطاع االقتصادياإلسالمي ن التمویل لمدینة عمم اوالذت وض والسلفياالقر ليإجما

١٬٠٠٩٬٢٧٥١٬٠٩٩٬٤٧١تجارة الجملة والتجزئة
٢٬٢٦٠٬٠٥٧٢٬٤٨٨٬٠٣١اتءالعقارات واإلنشا 

٤٣٩٬٤٩١٤٨٥٬٤٢٧قروض شخصية وأخرى 
٣٧٨٬٧٥٤٣٨٧٬١٦٦التصنيع

١٬١٩٩١٬٢١٣بها المرتبطةواألنشطةة راعالز 
٢٢٤٬٥١٦٢٣٢٬٧٨٦نقل واتصاالت
٤٦٨٬٢١٣٥٣٥٬٠٤٢مؤسسات مالية

٦٧١٬٧١٣٢٬٢٬٧٦٢٬٦٩٧ى وأخر ماتدخ 

١٧٦٬٤٩٥٧٬٧٬٩٩١٬٨٣٣

المتحدة.ربية ارات العاإلملةدو اخلهي من عمالء دوالذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي جميع القروض والسلفيات إن

التمویل اإلسالميوالذمم المدینة عنت سلفيارصدة القروض والأيلافي إجمالحركة 

مجموعال٣حلة المر ٢مرحلة ال١المرحلة 
همألف در ألف درهمدرهمألف همألف در 

٢٠٢٠٦٬٨١٣٬٥٢٩٣٨٢٬٨٧٧٧٩٥٬٤٢٧٧٬٩٩١٬٨٣٣دیسمبر ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في 
١٥٩٬١٧٧--١٥٩٬١٧٧ا ؤهراتم شجدیدة نشأت أودات موجو 

عن تثبيتها أو تم م التوقف موجودات ت
)٦٠٦٬٠٧٢()٨٬١٩١()٥٦٬٧٣٥()٥٤١٬١٤٦(دادها إعادة س
--)١٬٢٤٥(١١٬٢٤٥إلى المرحلة االنتقال 

-)٦٬٤١٨(٧١٬٦٣٦)٦٥٬٢١٨(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٢٬٨٣٧)١٬٤٢٣()١٬٤١٤(٣االنتقال إلى المرحلة

)٢٩٬٧٦٤()٢٩٬٧٦٤(--اتمشطوبلا

٣١٧٬٣٦٦٦٬١١٠٬٩٥٣٨٩٣٬٧٣٣١٧٦٬٤٩٥٧٬(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠كما في 



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٢-

مویل اإلسالمي (تتمة)قروض وسلفيات وذمم مدینة عن الت-٦

)تمةل اإلسالمي (تیو مالتنعنةالحركة في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات والذمم المدی

المجموع٣المرحلة ٢حلة المر ١لة مرحلا
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩٧٬١١٤٬٣٢٤٧٧٣٬٨٣٠٧٥٢٬٦٧٨٨٬٦٤٠٬٨٣٢دیسمبر ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في 
٢٥٠٬٣٦٤-٢٤٩٬٣١٢١٬٠٥٢موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها 

تم و أها بيتتثالتوقف عنتمتادموجو 
)٧٧٥٬١٩٧()١٩٬٤٣٢()٢٢٧٬٠٩٣()٥٢٨٬٦٧٢(دها ة سداإعاد

--)٣٠٩٬١١١(١٣٠٩٬١١١االنتقال إلى المرحلة 
-)٦٧٬٨٥٩(١٨٥٬٨٩٣)١١٨٬٠٣٤(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٢٥٤٬٢٠٦)٤١٬٦٩٤()٢١٢٬٥١٢(٣االنتقال إلى المرحلة 

)٦١٢٤٬١٦()١٦٦١٢٤٬(--باتشطو ملا

٢٠٢٠٦٬٨١٣٬٥٢٩٣٨٢٬٨٧٧٧٩٥٬٤٢٧٧٬٩٩١٬٨٣٣دیسمبر ٣١ي كما ف

:تمویل اإلسالميذمم المدینة عن الوالسلفيات وض والالحركة في مخصص انخفاض قيمة القر 

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
لف درهمأهملف در أألف درهمألف درهم

ا في كمعة وقاالئتمان المترةسا خ تمخصصا 
٢٠٢٠١١٢٬٣١٨٣٩٬٥٢٣٢٠٠٬٣٣٦٣٥٢٬١٧٧دیسمبر ٣١

٢٬٣٠٦١٤٬٩٣٠١٥٬٩١٠)١٬٣٢٦(ةصافي انخفاض القيمة المحمل خالل الفتر 
)١٬٦٤١()١٬٦٤١(--ترجعاتسم

--)٥٢(١٥٢االنتقال إلى المرحلة 
--١٬٢٢٢)١٬٢٢٢(٢تقال إلى المرحلة نالا

-٨٩)٨٢()٧(٣االنتقال إلى المرحلة 
)٢٩٬٧٦٤()٢٩٬٧٦٤(--اتمشطوب

الرصيد الختامي 
٨١٥٬١٠٩٩١٧٬٤٢٩٥٢٬١٦٣٦٨٤٬٣١٦(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠كما في 

المجموع٣حلة المر ٢المرحلة ١المرحلة 
همألف در درهمألف ألف درهممدرهألف

مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة كما في 
٢٠١٩٩٧٬١٤٦٤٨٬٩٠٩٢٣١٬٥٠٨٣٧٧٬٥٦٣دیسمبر ٣١

٣٬١٦١٦٬٨١٢٩٧٬١٥٩١٠٧٬١٣٢الفترةيمة المحمل خالل لقاصافي انخفاض
)٨٬٣٥٢()٨٬٣٥٢(--مسترجعات

--)١٥٬٠٤٧(١١٥٬٠٤٧لةالمرح ىلقال إاالنت
--١٬٤٦٩)١٬٤٦٩(٢لى المرحلة قال إاالنت
-٤٬١٨٧)٢٬٦٢٠()١٬٥٦٧(٣لى المرحلة قال إاالنت

)٤٬١٦٦١٢()١٢٤٬١٦٦(--اتمشطوب

الرصيد الختامي  
١١٢٬٣١٨٣٩٬٥٢٣٢٠٠٬٣٣٦١٧٧٣٥٢٬)(مدققة٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما 



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٣-

ن التمویل اإلسالمي (تتمة)عمدینةقروض وسلفيات وذمم -٦

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

دققة)(غير م٢٠٢١یونيو٣٠
مجموعال٣المرحلة ٢المرحلة ١مرحلة لا

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٦٬٤٣٥٬٧٤٣-٦٬٣٦٦٬١٧٣٦٩٬٥٧٠)٨-١ئات(فجةمنت
٣٢٥٬٥٤٠-٣٢٥٬٥٤٠-)١٢-٩فئات (منتجة تستدعي المراقبة

٨٩٬٥٠٥٨٩٬٥٠٥--)١٣فئة (تستدعي االنتباه
٦١٥٬٢٠٧٦١٥٬٢٠٧--)١٤فئة (ا هبمشكوك 

١٨١٬٢٩١٨١٬٢٩--)١٥ة(فئة ر خسا 

٦٬٣٦٦٬١٧٣٣٩٥٬١١٠٧٣٣٬٨٩٣٧٬٤٩٥٬١٧٦ةلدفتریاإجمالي القيمة 
)٦٨٤٬٣١٦()٢٩٥٬١٦٣()٩١٧٬٤٢()٨١٥٬١٠٩(وقعةلمتن اما خسارة االئت

٣٥٨٬٢٥٦٦٬١٩٣٬٣٥٢٩٤١٬٥٦٩٤٩٢٬١٧٨٧٬القيمة الدفتریة

قة)ق(مد٠٢٠٢دیسمبر ٣١
عالمجمو ٣مرحلة ال٢لمرحلة ا١ة المرحل

ألف درهمألف درهممرهألف دمألف دره

٦٬٨٤٥٬٦٩٣-٦٬٨١٣٬٥٢٨٣٢٬١٦٥)٨-١ئات ة (فتج نم
٣٥٠٬٧١٣-٣٥٠٬٧١٣-)١٢-٩فئات (منتجة تستدعي المراقبة

١٨٧٬٦٨٨١٨٧٬٦٨٨--)١٣ة (فئتستدعي االنتباه
٥٧٨٬٦٠٨٥٧٨٬٦٠٨--)١٤(فئة ا هبمشكوك 
١١٣٩٬٢١٢٩٬١٣--)١٥(فئةخسارة

٦٬٨١٣٬٥٢٨٣٨٢٬٨٧٨٧٩٥٬٤٢٧٧٬٩٩١٬٨٣٣ةة الدفتریقيممالي الج إ
)٧٧٣٥٢٬١()٢٠٠٬٣٣٦()٣٩٬٥٢٣()١١٢٬٣١٨(خسارة االئتمان المتوقعة

٦٬٧٠١٬٢١٠٣٤٣٬٣٥٥٥٩٥٬٠٩١٧٬٦٣٩٬٦٥٦فتریةة الدالقيم

مليــون درهــم) ٧٩٥٬٤٣–٢٠٢٠بردیســم٣١درهــم (يــون مل٧٣٣٬٨٩ وقــدره اً غــ لبم٢٠٢١یونيــو٣٠كمــا فــي بلغت القروض غير المنتجــة 
بلــغ ض القيمــة بمومخصــص انخفــا مليــون درهــم)،١٬١٣٤٬٧٣-٢٠٢٠مبر دیســ ٣١مليــون درهــم (١٬١١٢٬١٨بقيمــة بضــماناتوالمشمولة 
ـــون درهــــم ١٦٣٬٩٥ –٢٠٢٠ســــمبردی٣١(م درهــــ ون يــــ لم١٬٢٧٦٬١٣مليــــون درهــــم)، بإجمــــالي مبلــــغ ٢٠٠٬٣٠–٢٠٢٠دیســــمبر٣١(مليـ

.مرة)١٬٦٨–٢٠٢٠دیسمبر٣١مرة من القروض غير المنتجة (١٬٧٤تعادل، وهي ون درهم)ليم١٬٣٣٤٬٧٣



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٤-

ستثماریةية االاألوراق المال-٧

یة تتألف مما یلي:األوراق المالية االستثمار 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمدرهمألف

ة)دقق(م) ةقق(غير مد
أو الخسائرل األرباح الادلة من خة العبالقيمية لمالق اراو ألا

١٥٬٩٧٧١٧٬٧٣٠األوراق المالية المدرجة
٢٤٩٢٤٨مدرجةلااألوراق المالية -الثة یرها أطراف ثدتاري ستثمار االختيلالال أمو 

٢٢٦٬١٦١٧٬٩٧٨

خرى ل األمالشخل االدود بنل مالية بالقيمة العادلة من خالاألوراق ال
٨٩٤٬٧٨٨٧٥٩٬٥٩٣ةالمدرج ية المالاألوراق 

٣٦٢٬١٧٤٧المدرجةغيراألوراق المالية

١٥٠٬٨٩٦٧٦٠٬٣٤٠

كلفة المطفأةة بالتماليراق الاألو 
١٦٨٬٩٥٨١٦٥٬٢٨٥المتداولةأدوات الدین

١٬٠٨١٬٣٣٤٩٤٣٬٦٠٣إجمالي األوراق المالية االستثماریة
)٢٤٩()١٧٣(المتوقعةتمانئاالخسارةلص مخص

١٦١٬٠٨١١٬٩٤٣٬٣٥٤اریةستثمالمالية االوراق األصافي

حسب المنطقة الجغرافيةإجمالي األوراق المالية االستثماریة 
٩٨٦٬٨٠٤٨٦٥٬٠٣٨بية المتحدةداخل اإلمارات العر 

٥٧٬٣٤٣٤٤٬١٥٢مجلس التعاون الخليجيضمن دول 
٧١٨٬٣٧٤٬٤١٣٣بلدان أخرى 

٣٣٤٬٠٨١١٬٬٦٠٣٩٤٣

ــع اســـتثمارات الـــدف جمیـــتم تصـــني ) ١المرحلـــة -٢٠٢٠دیســـمبر ٣١(٢٠٢١یونيـــو ٣٠كمـــا فـــي یون علـــى أنهـــا ضـــمن المرحلـــة األولـــىيـ
حركــة لم تكن هنــاكدرهم).يون مل٠٬٢٥–٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١یونيو ٣٠كما في درهم مليون ٠٬١٧بخسارة ائتمان متوقعة بمبلغ 

ــتثماریلماليــــةحــــل فــــي األوراق ابــــين المرا ـــة فــــي الفتــــرةلة خــــالاالســ توجــــد حركــــة بــــين ال -٢٠٢٠دیســــمبر ٣١(٢٠٢١یونيــــو ٣٠المنتهيـ
المراحل).



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٥-

أخرى موجودات -٨

٢٠٢٠ر یسمبد٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمدرهمألف

قة)(مدق(غير مدققة) 
١٣٦٬٧٥٤٦٣٬٧٢٦*مخزون 
٢٩٬٥٥٦٣٩٬١٠٥تحقة القبضفائدة مس

٢٣٬١٤٢١٩٬١٥٧ودائعو اً مقدموعة مصاریف مدف
١٩٩٬٥٢٩٬٤٤٧١٢**خرى أ

٦٥١٬٢٤١١٬٤٣٥٢٥

هــممليــون در ٢٬٩٥بمبلــغ المخــزون لمجموعة انخفاض في قيمــة اسجلتلدین.* یمثل المخزون العقارات المستحوذ عليها من خالل تسویة ا
).مدرهمليون ٨٬٢٥–٢٠٢٠دیسمبر ٣١(٢٠٢١یونيو٣٠في ة المنتهية فتر الل خال

درهــم) تــم إیداعــه لــدى محــاكم اإلمــارات العربيــة مليــون ١٢٤٬٨٧-٢٠٢٠دیســمبر ٣١م (مليــون درهــ ٤٨٬٨٩مبلغ "رى أخ بند "تضمن ی** 
لتي یجریها البنك.المزادات العطاءاتالمتحدة 

ك أخرى و بنمبالغ مستحقة ل-٩

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٢١٬٠٠٠١٩٨٬٥٦٠ض من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي*و قر 

١٩٢٥ودائع عند الطلب
٢٢١٬٠١٩١٩٨٬٥٨٥

قة الجغرافيةحسب المنط
٢٢١.٠٠٠١٩٨٬٥٦٠متحدةدولة اإلمارات العربية الداخل

١٩٢٥متحدةج دولة اإلمارات العربية الر خا 
٢٢١٬٠١٩١٩٨٬٥٨٥

تصــادي الشــاملة قاالعم خطــة الــدضــمنات العربيــة المتحــدة المركــزي ة صــفریة تــم الحصــول عليــه مــن مصــرف اإلمــار لفــ تكبتمویــل* تمثــل 
.هةالموج 

مالء للعع اإلسالميةدائلو او مالءودائع الع-١٠

٢٠٢٠بر دیسم٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 
٥٬١٢٣٬٠٢٤٥٬٣٠٧٬١٠٠ألجلودائع 

٢٬٦٦٦٬٦٣٩٢٬٦١٦٬١٦٦جاریةحسابات 
١٨٩٬٢٦٧١٩١٬٨٩٨رودائع توفي

٢٧٬٤٧٦٢٩٬٤٢٠نقدیةاتتأمين
٢٨٩٬٩٧٤٨٠٬٢٧ميةإلسالامصرفيةدمات الالخ ودائع عمالء 

٦٩٥٬٠٨٥٨٬٬٨٥٨٨٬٢٢٤
هي من عمالء داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.والودائع اإلسالمية للعمالء العمالء ودائعإن جميع



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٦-

رى لوبات أخمط-١١

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٩٬٩٥١٢٥٬٦٣٨ذمم دائنة
١٦٬٤٠٥٢٦٬٥٨٨لدفعمستحقة افوائد 

١٨٬٤٩٩٢٠٬٨٧٣نهایة الخدمة للموظفينمكافأة مخصص 
٣٬٧٤٩٧٦١خرى یا الموظفين األمزا

١٠٬٦١٩١٠٬٦١٩لدفعمستحقة اتوزیعات أرباح 
٥٨٤٤٢١القبوالتوقعة علىالئتمان المتمخصص خسارة ا

٨٬١٣٣٧٬١٧٧)١٣لطارئة (إیضاح االلتزامات والمطلوباتاقعة علىو ن المتمخصص خسارة االئتما 
١٠٣٬٩٦٤١٤٤٬٤٨١محتفظ بها ت يكا ش
٠٩٩٬٦١٢٢٬٤١٤خرى أ

٠٠٣٬٢٠٨٩٧٢٬٢٥٨

رأس المال -١٢

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

لكامل:ومدفوع با مصدر
٠٠٠٬٨٤٨٬١٠٠٠٬٤٨٨٬١منها درهم لكل١ادي بقيمة عهمن سليو م٨٤٨٬١

ئة ار ات طت ومطلوب التزاما-١٣

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
همألف در درهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٩٨٨٬٦٣٣٢٬٣٦٢٬٢٩٣ضمانخطابات 
٠٨٣٬٦١٠٧١٧٢٬١اعتمادات مستندیة

٢٬٠٩٤٬٧١٦٢٬٤٣٤٬٤٦٤
١٬٠٦٧٬٨٠٣٩٥٦٬٩٧٢مدید االئتمانلتت لتزاما ا

٩١٥٬٨١٨٢٥٩٬١٩٣أخرى 

٤٣٤٬٣٥١٣٬٣٬٦٥٠٬٦٢٩



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٧-

وبات طارئة (تتمة) لتزامات ومطل ا-١٣

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمدرهمفأل

(مدققة)(غير مدققة) 

يةلجغرافحسب المنطقة اإجمالي االلتزامات والمطلوبات الطارئة 
٣٬٢٧٩٬٩١٢٣٬٦٣٢٬٤٦٠حدةية المتربعلة اإلمارات الخل دو دا

٥٢٢٬٧١٦٩١٬١٨ةمتحدات العربية الاإلمار ولة خارج د

٤٣٤٬٣٥١٬٣٦٢٩٬٦٥٠٬٣

لاللتزامات والمطلوبات الطارئةالمقابلة ومخصصات خسارة االئتمان المتوقعةالحركة في إجمالي الرصيد

لمجموعا٣لة رح لما٢لة المرح ١المرحلة 
ف درهمألدرهمألفهمألف در مهألف در 

٢٠٢٠٢٬٣٨٢٬٥٣٨٢٬٢٥٢٤٩٬٦٧٤٢٬٤٣٤٬٤٦٤دیسمبر٣١في ة كما لدفتریإجمالي القيمة ا
١٦٦٬٤٢٢--١٦٦٬٤٢٢شراؤها موجودات جدیدة نشأت أو تم

)٥٠٦٬١٧٠(--)٥٠٦٬١٧٠(دها اسدا أوتم التوقف عن تثبيتهموجودات 
--٣٤٦)٣٤٦(٢المرحلة ى النتقال إلا
-١٬٦٠٨-)٦٠٨٬١(٣المرحلة ى النتقال إلا

٨٣٦٬٠٤٠٢٬٥٩٨٢٬٥١٬٢٨٢٧١٦٬٠٩٤٢٬مدققة)غير (٢٠٢١یونيو٣٠كما في 

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
همألف در ملف درهأألف درهمدرهمألف

٢٠٢٠٣٬٧٨٧٬٧٠٩٢٢٬٢٥٩٤٩٬٩٧٧٣٬٨٥٩٬٩٤٥ینایر ١في ة كما لدفتریة اإجمالي القيم
)١٬٤٢٥٬٤٨١()٣٠٣()٤٬٨٦١()١٬٤٢٠٬٣١٧(خالل الفترةالحركةصافي 

--)١٥٬١٤٦(١١٥٬١٤٦المرحلة المحول من 

٢٬٣٨٢٬٥٣٨٢٢٥٢٬٤٤٩٬٦٧٢٬٤٣٤٬٤٦٤(مدققة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١ا فيكم

)(باستثناء المطلوبات األخرى ئةطلوبات الطار لملتزامات وايمة االاض قانخفحركة في مخصص ال

المجموع٣ة المرحل٢المرحلة ١المرحلة
لف درهمأألف درهمألف درهمألف درهم

ئتمان المتوقعة صات خسارة االمخص
٧٬١٧٧-٢٠٢٠٧٬١٧١٦دیسمبر٣١كما في 
١٬٥٦٠-١٬٥٥٥٥ل الفترةخالانخفاض القيمة المحملصافي 

)٦٠٤()١٠(-)٥٩٤(دها اسدا أوتم التوقف عن تثبيتهموجودات 
-١٠-)١٠(٣لة المحول من المرح 

لختاميالرصید ا
٣٣١٬٨-١٢٢٬٨١١)مدققةیر (غ٢٠٢١یونیو٣٠كما في 



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٨-

لتزامات ومطلوبات طارئة (تتمة) ا-١٣

(تتمة)الطارئةلمطلوبات ت وااض قيمة االلتزاماانخفحركة في مخصص ال

وعالمجم٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

متوقعة مخصصات خسارة االئتمان ال
٣٬٥١٣-٢٠٢٠٣٬٣٢٤١٨٩ینایر ١فيا كم
--)١٥٨(١١٥٨رحلة ل من الممحو ال

٦٤٣٬٦-)٢٥(٣٬٦٨٩ل الفترةخالالحركة صافي 

ميا الرصيد الخت
٧٧٬١٧-١٧٬١٧٦(مدققة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

لطارئة مع المراحل:اات ات والمطلوبتصنيف االلتزام
قة)غير مدق(٢٠٢١یونيو٣٠

عالمجمو ٣حلة لمر ا٢لة حالمر ١ة لالمرح
رهمألف دألف درهمألف درهمألف درهم

٢٬٠٤٠٬٨٣٧--٢٬٠٤٠٬٨٣٧)٨-١منتجة (فئات 
٢٬٥٩٧-٢٬٥٩٧-)١٢-٩منتجة (فئات 

٣٦٠٣٦٠--)١٣(فئة تستدعي االنتباه
١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥--)١٤ها (فئة بكوك مش

١٥٧٠٬٤١٥٧٤٠٬--)١٥خسارة (فئة 

٢٬٠٤٠٬٨٣٧٢٬٥٩٧٥١٬٢٨٢٢٬٠٩٤٬٧١٦اإلجماليةالدفتریة وع القيمةمجم
)١٣٣٬٨(-)١١()١٢٢٬٨(مان المتوقعةارة االئتخس

٧١٥٬٠٣٢٢٬٥٨٦٢٬٢٨٢٥١٬٥٨٣٬٠٨٦٢٬القيمة الدفتریة

(مدققة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١
المجموع٣المرحلة ٢ة حلالمر ١المرحلة 

همألف در درهمألفف درهمألف درهمأل

٢٬٣٨٢٬٥٣٨--٢٬٣٨٢٬٥٣٨)٨-١منتجة (فئات 
٢٬٢٥٢-٢٬٢٥٢-)١٢-٩منتجة (فئات 
٢٨٥٢٨٥--)١٣ة (فئهتستدعي االنتبا 

١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥--)١٤ها (فئة بمشكوك 
٣٨٬٦٢٤٣٨٬٦٢٤--)١٥خسارة (فئة 

٢٬٣٨٢٬٥٣٨٢٬٢٥٢٤٩٬٦٧٤٢٬٤٣٤٬٤٦٤فتریة اإلجماليةمجموع القيمة الد
)٧٬١٧٧(-)٦()٧٬١٧١(ةرة االئتمان المتوقعخسا 

٢٬٣٧٥٬٣٦٧٢٬٢٤٦٩٬٦٧٤٤٢٬٤٢٧٬٢٨٧الدفتریةالقيمة 

رهم).  مليون د٣٬٣٤–٢٠٢٠دیسمبر ٣١م (مليون دره٣٬٠٤أسمالية بمبلغ ر اماتالتز المجموعةرتب على ، ت٢٠٢١یونيو٣٠كما في 



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٩-

قيمةالانخفاض خسائر يصاف-١٤
المنتهية فيالستة أشهر 

ة) (غير مدققیونيو٣٠
درهملف أهمدر ألف

(مدققة)(غير مدققة) 

١٥٬٩١٠٦٩٬٦٢٠إلسالميالتمویل اوالذمم المدینة عنالقروض والسلفيات 
١٬٣٠١٩٩٧مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

٦٥)٧٦(األوراق المالية االستثماریة
)١٣٢(١٦٣الءقبوالت العم

٩٥٦٦٧٩التزامات ومطلوبات طارئة
٩٥٠٬٢١٬٣٥٠ةيمالقفاض انخ –ات متلكتقييم الم

٢١٬٢٠٤٧٢٬٥٧٩خفاض القيمة المحملإجمالي ان
)١٠٩٬٢()٦٤١١٬(إلسالميالتمویل اوالذمم المدینة عنروض والسلفيات لقامن استردادات 

٥٦٣٬١٩٤٧٠٬٧٠

للسهم والمخفف الربح األساسي -١٥

.السنةدرة خالل مين على متوسط عدد األسهم العادیة المصلمساهائد للعاالربحبتقسيم الربح األساسي للسهم الواحدب سا یتم احت

المنتهية في الستة أشهرفترة المنتهية في رشهأثةالثالة فتر 
) (غير مدققةیونيو٠٣) (غير مدققةیونيو٠٣

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

٥٤٬٩٩٣٥٤٬٤٢٠٤٨٠٬١٣١٢٣٦٬١٢٧لف درهـم)(أة للفتر بح الر 

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٨٤٨٬٠٠٠٠٠٨٬٠٬٨٤١١٬٨٤٨٬٠٠٠(ألف)المرجح لعدد األسهم المتوسط

٠.٠٣٠.٠٣٧٠٬٠٧٠٬٠درهـم)للسهم (ألساسي بح االر 

.٢٠٢٠یونيو٣٠و٢٠٢١یونيو٣٠في كما بح األساسي للسهمتخفيض الر عادیة محتمل أن تؤدي لال یوجد أي أسهم 

وزیعات األرباح ت-١٦

مليون ١٤٧٬٨٤بمبلغ ٪٨ح بنسبة أربا مين توزیعات ساهمقر ال، أ٢٠٢١مارس ٢٨الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ماعاجتل خال
ون درهم).ملي٢٠٣٬٢٨–٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتهية في صوصبخ درهم 
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-٢٠-

ة دینقال شبه النقدیة و -١٧

٢٠٢٠ر دیسمب٢٠٢١٣١یونيو٣٠
لف درهمأدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٣٢٤٬١٢٩١٬٥١٠٬٩١١)٤(إیضاح كزي المتحدة المر عربية رات النقد وأرصدة لدى مصرف اإلما 
٣٬٤١٣٬٢٧٨٢٬٩٤٨٬٦٨٢)٥مبالغ مستحقة من بنوك أخرى (إیضاح 

)٣١١٬٩١٤()٣٣٩٬٨٨٥()٤(إیضاح طي النقدي اإللزاميةحتيا ودیعة اال
یخ استحقاقها تار إیداعشهادات و بنوك أخرى من ستحقة بالغ مم

)٦٤٠٬٢٨٥()٦٠٨٬٦٦٥(األصلي أكثر من ثالثة أشهر
)٨٬٥٨٥١٩()٢٢١٬٠١٩()٩لبنوك أخرى (إیضاح ستحقة بالغ مم

٨٣٨٬٥٦٧٬٣٨٠٩٬٣٠٨٣٬

الت مع أطراف ذات عالقةمعام-١٨

المســاهمين الــذین یملكــون حصــة جوهریــة فــي بتتمثــلقــة عالراف ذات مــع أطــ ادیــة ل العاألعمــا اق فــي ســيت بتنفيــذ المعــامالة وعــ جمالمقــوم ت
هــا جوهریــة فياإلدارة حصــة المســاهمون وأعضــاء مجلــس الءالتــي یملــك هــؤ شــركاتوالمجموعــةالفــي دارةجميع أعضاء مجلس اإلو المجموعة 

.  عةمو المج وموظفي اإلدارة العليا في 

.ةللمجموعضمن سياق األعمال العادیة أطراف ذات عالقة لتالية معاالجوهریةالمعامالت جراء بإ وعة مجمالتقامخالل الفترة، 

فيتهيةالمنالستة أشهرفترة 
ة)دقق(غير میونيو٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠

همألف در درهمفأل

٨٨٨٣٬٣٣١فوائددخل 
١٤٬٠٠٤٢٤٬٩٨٤ائدمصاریف فو 

١٬٨٣٩١٬٣٨٢تعویضات موظفي اإلدارة العليا 
٤٤٥٩خل آخرد
١٬٥٠٠١٬٥٠٠رةإلدامجلس اعاب أعضاء أت

العلياات موظفي اإلدارة تعویض

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

١٬٧٩٩١٬٣٣٠األجلصيرة أخرى قاتب ومزایا رو 
٤٠٥٢للموظفينفأة نهایة الخدمةمكا 

نفــس ائدة فــي لضــمانات الســ الفائــدة واذلك أســعار دخلت المجموعة في معامالت مع أطراف ذات عالقة تمت جوهریًا بنفس الشروط، بما في 
الوقت للمعامالت المماثلة مع أطراف أخرى.



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية
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-٢١-

مة) (تت قةطراف ذات عالع أالت ممعام-١٨

العالقة كما یلي :ذات المعامالت مع األطراف صدة أر انت ، كانات الماليةإعداد البيكما في تاریخ

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمهمدر ألف

)ققة(مدة) (غير مدقق

٦٨٬٨٢٥٨٢٬٧٩٨ة عن التمویل اإلسالمينوذمم مدیلفياتسقروض و 
٢٬٩١٣٬٣٣٤٢٬٧٢٨٬٢١٧ة للعمالءسالميائع اإللعمالء والودع اودائ
٣٤٨٢٥١٬٢٦٠٬٢٢٩غاءلإللة غير قابلة ت طارئومطلوبا مات زاالت

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
ألف درهمهمدر ألف

)ققة(مدة) (غير مدقق
اإلدارة العليا

٥٣٤-إلسالميت التمویل االقروض والسلفيات ومستحقا 
٦٥٨٤١٢لعمالءوالودائع اإلسالمية لع العمالءودائ

مليــون ٦١٬١٥بمبلــغ مان ضــ مقابــل التي تم منحها ألطراف ذات عالقــة هــي مضــمونة سالميویل اإلمستحقات التمت و إن القروض والسلفيا 
٣١(١حلــة قــة فــي المر ذات العالإلــى األطــرافمليــون درهــم). یــتم تصــنيف كــل القــروض والســلفيات ٦١٬١٥–٢٠٢٠دیســمبر ٣١درهــم (

ن درهم).مليو ١٬٨٨–٢٠٢٠دیسمبر٣١مليون درهم (٣٬٠٦عة توق) بمبلغ خسارة ائتمان م١المرحلة -٢٠٢٠دیسمبر 

قطاعات األعمال -١٩

هما:ةرئيسياعات قطثة ثالإلى المجموعةأعمال تنقسم 

بطاقــات و الودائــعو رات التــوفيحســابو ةشخصــيالجاریــة الالحســابات ن ألفراد مالبنكية لكون األعمالوتت-والمؤسسات لبنكية لألفراد ال األعما
. للعمالءوناتوالقروض والرهوالخصمناالئتما 

والهيئــات العامــة وتتكــون مــن وميــةالحكبمــا فــي ذلــك الــدوائر ت ؤسســا عــامالت المبرمــة مــع الممــا األعمــال البنكيــة للمؤسســات تتضــمن المأ
التجاري.والتمویل ع الودائو السلفياتو مالت القروضمعا 

ت العمــالت األجنبيــة لــدى البنــوك والمؤسســا یــلعــامالت تحو قــة وموالسوق المالي ذو العاللتداول ة غرفة اتضم أنشط-ستثماراتینة واالالخز 
ا قطاعــًا نهــ شــكل أي مككــل، وال یئيســي للبنــك وعمليــات المركــز الر المركــزي حــدة المتبيــة اإلمــارات العر مصــرف لــكفــي ذالماليــة األخــرى بمــا 

.منفصلة عنهاد تقاریرمكن إعديث یمنفصًال بح 

ات تنشــأ بــين صــروفوالمد جوهریــة لإلیــرادات نــو جد بوالشروط التجاریة العادیة. ال یو ال باألحكام األعمي بين قطاعي ت التي تجر لمعامالتتم ا
أغلبيــة بنــود بيــان المركــز شــكل أنهــا تحيــثغيلية لتشــ ات المطلوبــ موجودات واطاع في الققطاعي األعمال. تتمثل الموجودات والمطلوبات لكل

حد.جز المو المالي المو 
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(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-٢٢-

تمة)ال (تقطاعات األعم-١٩

مات المتعلقة بالقطاعات الرئيسيةو المعل

الخزینة عمال البنكية األ
المجموعرى أخت ماراواالستثوالشركات ادفر لأل

لف درهمأألف درهمألف درهمألف درهم
مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠نتهية فيالمشهرالستة أرة فت

من المنتجات اإلسالميةالفوائدصافي الدخل ودخل 
١٤٠٬٢٨٣-١٣٤٬٨٦٧٥٬٤١٦یع إلى المودعينعد خصم التوز ب

٩٨٧٬٢٣١٬٦٨٤٣٤٥٬١٦٠١٦٬٤٢)الصافيب(دةفائه ال تترتب عليدخل 

٨٥٤٬١٥٨١٠٠٬٧٣٤٥٬١٦٢٩٩٬١٨٢لدخلإجمالي ا

)٦٤٬٩٩٤()٤٦٬٥٧٠()١٬٠٥٦()١٧٬٣٦٨(ليةیف تشغير مصا 
٣٣٬٤٨٤-٣٣٬٤٨٤-اح استثماریةأرب

)١٩٬٥٦٣()٢٬٩٥٠()١٬٢٢٥()١٥٬٣٨٨(مخصص انخفاض القيمة على الموجودات المالية
٢٥٤٢٥٤--ركة شقيقةشنتائجمن الحصة 

٤٨٠٬١٣١)٢١٩٬٣٢(٠٩٨٬١٢٦٣٠٣٬٣٨نتائج القطاع

ققة)(غير مد٢٠٢١یونيو٣٠كما في 
٥٤٤٬٣٤٢٧٬٤٩٠٬٣٩٣٥٬٦٢٣٬٧٣٠٦٥٧٬٧٥٤١٣٬اعموجودات القط

٦٦٧٬١٠٨٨٬٩٢٤٬٤١٤٠٦٦٬٠٢٤٥٬٦٥٧٬٥٤٧١٣٬مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

مدققة)(غير٢٠٢٠یونيو٣٠يالمنتهية فالستة أشهرفترة 
المنتجات  من ائدل الفو ي الدخل ودخ صاف

١٨٤٬٨٤٥-١٥٩٬٧٥٣٢٥٬٠٩٢نإلى المودعيزیعو التاإلسالمية بعد خصم
٤٧٨٬٣٠٥٦٦١٬٨٩٤٬٧٩٣٨٬٣٩)الصافيب(دةفائه ال تترتب عليدخل 

٢٣١٬١٩٠٦٥٨٬٢٦٨٩٤٬٧٧٨٣٬٢٢٤مالي الدخلج إ

)٦٦٬٣٣٦()٤٤٬٠٤٠()١٬٠٤٧()٢١٬٢٤٩(يةف تشغيلمصاری
٣٩٬٣٦٤-٣٩٬٣٦٤-یةباح استثمار ر أ

)٧٠٬٤٧٠()٥٤٨()١٬١٤٢()٦٨٬٧٨٠(يةلموجودات المالالقيمة على اضفا مخصص انخ 
)١٠٥()١٠٥(--ة شقيقةشركنتائجالحصة من 

٢٣٦٬١٢٧)٧٩٩٬٣٦(٢٠٢٬١٠٠٨٣٣٬٦٣اعائج القطنت

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو٣٠كما في 
٨٨٨٬٠٢٦٨٬٩٩٠٬٤٥٥٬٥٥٩٠٬٥٧٠٤٦٨٬٠٥٣٬١٤قطاعات الموجود

٦٤٢٬٥٩٢٨٬٥٧٢٬٧١٦٢٥٤٬٧٤٤٤٬٤٦٨٬٠٥٣٬١٤كية القطاعقوق ملمطلوبات وح 
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-٢٣-

عادلة القياس القيمة-٢٠

ن المشــاركين لة منتظمة بيمعامبند مطلوبات ما فيما أو المدفوع لتحویل وجوداتمع بندالذي سيتم قبضه لبيي السعرالعادلة هإن القيمة 
يمــةن تعریــف القمــة العادلــة. یتضــمالقيالقيمــة الدفتریــة وتقــدیرات ا النحــو، یمكــن أن تنــتج فروقــات بــين علــى هــذریخ القيــاس. و لســوق بتــا فــي ا
جــراء معاملـــة أو إبصــورة كبيــرةا ياتهــ أو حاجــة لتقلــيص حجــم عملنيـــة يأة دون وفــق مبــدأ االســتمراریعمــل تةالمجموعــ ن ة افتــراض أالعادلــ 

بشروط مجحفة.

ــافة إبا  ــراإلضـ ــة إلـــى مســـ د التقـــاریر الماليـــة، یـــتم تصـــنيف قيا ض إعـــدالـــى ذلـــك، ألغـ ــة علـــى أســـ ٣أو ٢، ١توى ســـات القيمـــة العادلـ اس درجـ
التالي:النحولتي تم وصفها على ة العادلة في مجملها واالقيماتقياسوأهمية المدخالت إلىلعادلة القيمة احظة لقياست المالدخالالم

وجودات أو  ة لمالمعدلة) في األسواق النشطالمشتقة من األسعار المدرجة (غير هي تلكقيمة العادلة ياسات المستوى األول إن قال
ت مماثلة.مطلوبا 

ظة ملحو والتي تكون ١ستوى األسعار المدرجة في المت غير الن مدخ لة هي تلك المشتقة مة العادسات القيماني إن قيا توى الثلمسا
من األسعار).األسعار) أو غير مباشر (أي المشتقةر (أي ما بطریق مباشطلوبات إجودات أو بند الملبند المو 

بند ات أو ودالموج تتضمن مدخالت لبند م والتييب التقييقة من أسالك المشتتلالعادلة هيإن قياسات القيمةالث المستوى الث
ظة).(مدخالت غير ملحو ظة في السوق ملحو تستند إلى بياناتالمطلوبات والتي ال

أةات المالية المدرجة بالتكلفة المطفلألدو لقيمة العادلةا
يــون مل١٦٥٬٩٠–٢٠٢٠یســمبر د٣١م (رهــ مليــون د١٦٩٬١٥لــغ مب٢٠٢١یونيــو٣٠ما فــي الدین المدرجة كدواتبلغت القيمة العادلة أل

إلــى المــدخالت مــن األســعار نادايمــة العادلــة اســتید القحيث یتم تحد١وى جة تحت المستالمدر ادلة ألدوات الدین). یتم تحدید القيمة العدرهم
خ وصــول اليهــا فــي تــارینشــأة اللمســتطاعة اوالتــي با طابقــة لهــا تلمطلوبــات المطة للموجــودات أو االنشــ يــر المعدلــة) فــي األســواق المدرجــة (غ

قيمهــا الدفتریــة فــي نیــة عــ ختلــف بصــورة جوهر ة ال تبالتكلفــة المطفــأ خــرى المدرجــةليــة األادلــة لــألدوات الما ى اإلدارة أن القيمــة العس. تــر قيــا ال
خ التقریر.نهایة فترة تاری

لةدالقيمة العا لقياسواالفتراضاتييم أساليب التق
يانــات الماليــة فــي إعــداد البتخدمة مماثلة لتلك المسوافتراضاتأساليب تقييم تخدامباسلية ات والمطلوبات الما للموجودة ة العادلدید القيمیتم تح 

تم النشــط. یــ ق سعار من الســو اولة باستخدام األلمتدتقييم األوراق المالية ایتم .٢٠٢٠دیسمبر ٣١ة المنتهية في نللسالسنویة المدققةموحدة ال
.والنماذجالتقييم الداخليدام ير المتداولة باستخ مالية غالاألوراق تقييم 

بشكل متكرر ادلةسها بالقيمة العتم قيا والتي یللمجموعةدات المالية للموجو مة العادلة القي
لومــات حــول كيفيــة تــالي معالالجدول . یبينليةانات الما يإعداد البیخ لعادلة كما في تار مة ابالقيللمجموعة المالية یتم قياس بعض الموجودات

عادلة لهذه الموجودات المالية:يم القالتحدید 
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مة) العادلة (تتالقيمةقياس -٢٠

دلة بشكل متكرر (تتمة)موعة والتي یتم قياسها بالقيمة العا ج للمموجودات الماليةدلة للالقيمة العا 

ما في كيمة العادلة القجودات المالية المو 
یونيو٣٠

٢٠٢١
مدققة) غير (

ـــم  ألف درهــ

مبردیس٣١
٢٠٢٠
(مدققة)

ألف درهـــــم 

لقيمة  تسلسل ا
لة العاد

خسائر الو من خالل األرباح أدلة لية بالقيمة العاموجودات ما
المستوى األول١٥٬٩٧٧١٧٬٧٣٠أوراق مالية مدرجة

المستوى األول٢٤٩٢٤٨جةلمدر ملكية اسندات ال–ثة ف ثالي تدیرها أطراموال التقدیریة التاأل

امل األخرى دخل الشالل بنود الدات مالية بالقيمة العادلة من خموجو 
توى األولالمس٨٥٧٬٦٠٢٧٢٥٬٢٧٩درجةأوراق مالية م

المستوى الثالث٣٨٬٥٤٨٣٥٬٠٦١ات ملكية غير مدرجة سند
الثانيستوى مال٤٬٢٢١١المشتقةات الماليةالموجبة لألدو يمة العادلة الق
نيالمستوى الثا ٠٬٣٢المالية المشتقةلألدوات سالبة ليمة العادلة االق

المســتویات الموضــحة دراجهــا ضــمن أي مــنلوبــات ماليــة تتطلــب إ یوجــد أیــة مطالل الســنة. الة تحویالت بــين المســتویات خــ یكن هناك أیلم
.دول أعالهالج في

موسمية نتائج-٢١

یونيــو٣٠(٢٠٢١یونيــو٣٠المنتهيــة فــيرالســتة أشــههــم لفتــرة مليــون در ٣٥٬٢٤غ لــ ت أربــاح بمبادات توزیعــا ت إیــر ســتثمارااالدخلتضمن ی
طبيعة موسمية.رهم) وهي ذاتمليون د٤١٬٧٦–٢٠٢٠

المال نسبة كفایة رأس-٢٢

رأس المال عنصر 
األدنى  الحدمتطلبات 
٣ل لباز 

یونيو٣٠كما في 
٢٠٢١

دیسمبر  ٣١كما في
٢٠٢٠

العادیة مساهمين ق الو ألول من حقنسبة الشق ا
)طياتحتيا بما في ذلك اال(

٤٠٬٣٤٪٤١٬٢٤٪٩٬٥٠٪

بما في ذلك (لمن الشق األو س المال نسبة رأ
)طياتحتيا اال

٤٠٬٣٤٪٤١٬٢٤٪١١٬٠٠٪

بما في ذلك (المالة كفایة رأس نسب
)طياتحتيا اال

٤١٬٤٥٪٤٢٬٣٦٪١٣٬٠٠٪
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لمشتقة ة ااألدوات المالي-٢٣

قة)دق(م٢٠٢٠بر دیسم٣١دققة)م(غير٢٠٢١یونيو٣٠
القيمةالقيمة العادلةدلةيمة العا القالقيمة ة لالقيمة العادلة دالقيمة العا
اإلسميةالسالبةالموجبةسميةاإلسالبة الالموجبة 
درهمألف ألف درهمهمألف در لف درهمأألف درهممألف دره

٤٬٢٬٣٠٨١٧٬١٦٥٢١١٢٤٢٥٧٬٦٧لةاألجنبية اآلج عقود العمالت

٤٬٢٠٬٣٨١٧٬١٦٥١٢١٢٢٥٧٬٦٧٤يإجمال

لمخاطر ادارة إ-٢٤

المتوقعة االئتمانوخسائر)١٩-كوفيد(ستجد لمفيروس كورونا ا

بير اتدالم باتخاذالعوالحكومات في جميع أنحاء. قامت الهيئات التنظيميةفي التطور)١٩-دكوفي(ألزمة ستمر التداعيات االقتصادیة ت
ت يل الدفعا تأجنقدیة و سيولة الالضمن تدابير التخفيف دعم وتت.على الشركات واألفرادثيرها للتخفيف من تأ تصادي االقمالي و لتحفيز الا

ت العربية المتحدة المركزي.اراعفاءات رأس المال المقدمة من مصرف اإلملألفراد وإ 

نشأ ة المتحدة المركزي بالعربيمصرف اإلماراتعن رةلصادايهات التوج قعة المتو مانسارة االئتات خ حسابالبنك في اعتباره في وقد وضع 
في سياق أزمة فيروس ٩م يار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقلمعوقعة حسب لمان المتخسائر االئتومعالجة ف الدعم االقتصادي المستهد

یتمتع البنك بحوكمة الوة على ذلك،ية. وعلدولسبية اایير المحا المعمجلسلصادرة عن ات اوكذلك التوجيه)١٩-كوفيد(كورونا المستجد 
ي جميع فدیرات خسائر االئتمان المتوقعة الناتجةوتق٩لية رقم ریر الما عداد التقا الدولي إلر مالءمة إطار عمل المعيا انلضمقویة 

اصة الفتراضات الخ الت والمدخ على ا)١٩- كوفيد(ستجد المروس كورونا ي فيجعة التأثير المحتمل لتفشاألوقات. قام البنك أیضًا بمرا
المتاحة.ضوء المعلوماتفي ٩قم المالية ر لتقاریر اة للمعيار الدولي إلعدادتوقعمبقياس خسارة االئتمان ال

٪. ٢٠و عود ه٪ في حين أن احتمال سيناریو الص٤٠احتفظ البنك باحتمالية السيناریو المتشائم بنسبة ، ٢٠٢١یونيو٣٠كما في 

نحو إلى مجموعتين وعلى الالدفع جيل لمستفيدین من تأ ئه ابتقسيم عمالك، قام البني رف اإلمارات العربية المتحدة المركز مصت ا قًا لمتطلبوف
لي:التا

 نهم السيولة وأقضایا ، بما یتجاوز رات كبيرة في جدارتهم االئتمانيةهوا تغييلذین من غير المتوقع أن یواج ا: تشمل العمالء ١المجموعة
جيالت الدفع فَعالة ن تأقد أء العمالء، یعتة لهؤال. بالنسب)١٩-دكوفي(مستجد ل مؤقت وخفيف بأزمة فيروس كورونا البشكن یتأثرو 

الحالية من سيظل هؤالء العمالء في مرحلتهمجوهري. قيمة االقتصادیة للمنشآت بشكللإنه من غير المتوقع أن تتأثر التالي، فوبا 
، طوال فترة األزمة.٩الية رقم لماریراد التقا عدر الدولي إللمعيا ا

يولة التي سمانية، باإلضافة إلى مشكالت الرة االئتتغييرات كبيرة في الجداهوا یواج من المتوقع أن الذینتضمن العمالءت: ٢جموعة الم
ة وفقًا للمعيار الدولي حلمر الن لتحریكما مخاطر االئتفي ناك تدهور كافٍ فع. بالنسبة لهؤالء العمالء، هيالت الدسيتم معالجتها بتأج 

م سيما المؤشرات التي تدل على عدء، وال الئتمانية لهؤالء العمالرة الجدامجموعة مراقبة ااصل ال. تو ٩ية رقم لاریر الما إلعداد التق
ماتهم عند استحقاقها.من التزاالقدرة المتوقعة على دفع أي 

لكــل مــن الجــدارة تقيــيم البنــكتعكــس نظــرة دقيقــة لمــن أنهــا مراجعــة المنتظمــة للتأكــدللعتجميــ رات المراحــل والايــع قــر عليــه، تخضــع جموبنــاًء 
تقریر المالي.اریخ إعداد الالتجميع للعمالء اعتبارًا من تلمراحل و االئتمانية وا
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تمة)(ترة المخاطرإدا-٢٤

(تتمة)عةوخسائر االئتمان المتوق١٩-دكوفيالمستجدنافيروس كورو 

دي الشاملة الموجهةخطة الدعم االقتصاضمن تفيدین من تأجيل الدفع مسالء اليل العمحلت

:خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهةدین من الء المستفيؤجل واألرصدة القائمة على العمحليل للمبلغ المول التالي على تجدیحتوي ال

:٢٠٢١یونيو ٣٠ة القائمة كما في المبلغ المؤجل واألرصد

المجموعاألفرادات الشركميلتمویل اإلسالعن اینةدموالذمم ال سلفيات والالقروض
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٬١٦١٬٠٠٢١٬٣٣١٢٬١٦٢٬٣٣٣جمالي التعرضإ
٢١٥٬٨٣٢٢٠٠٢١٦٬٠٣٢مؤجلالمبلغ ال

٥٠٢٥٢عدد العمالء

المجموعةعلى مستوى قسيم الت
مجموعال٢لمجموعة ا١المجموعة ميلتمویل اإلسالعن اینةدمل والذمم اسلفيات وض والالقر 

ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٬٠٠٥٬٤٩٢١٥٦٬٨٤١٢٬١٦٢٬٣٣٣جمالي التعرضإ
)٧٨٩٬٥٦()١٨٨٬١٩()٦٠١٬٣٧(توقعةالمة االئتمانخسار 

٨٩١٬٩٦٧٬١٦٥٣٬١٣٧٥٤٤٬٠٥١٢٬صافي التعرض

:خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهةضمن فعتأجيل الدمن ن المستفيدیتوقعة للعمالء ة الممانيالئتلخسائر الالقطاعي وینالتك

خسائر االئتمان طاع االقتصاديالقحسب 
المتوقعةالتعرض 
ألف درهمرهمألف د

١٨١٬٧٢٦٧٬٧٩٧ة الجملة والتجزئةتجار 
٥٧٠٬٦٤٩٩٬٤٩٦واإلنشاءاتالعقارات
٢٥٩٬٢٠٩٧٬٠٥٢ى أخر و شخصيةقروض 

٦٥٬٥٩٠١٬٥١٨صنيعالت
١٢٬٣٠٧٢٠٤االتتصاالالنقل و 

٨٥٢٬١٬٠٧٢٧٢٢٬٣٠أخرى الخدمات و 

٣٣٣٬١٦٢٢٬٧٨٩٬٥٦المجموع

ر االئتمان خسائالمنتج حسب 
المتوقعةإجمالي التعرض 
ألف درهمألف درهم

١٬٩٥١٬٨٩٨٤٨٬٣٤٤قروض ألجل
٤٣٥٬٢١٠٤٤٥٬٨نةألما اإیصاالت قروض مقابل

٣٣٣٬١٦٢٢٬٧٨٩٬٥٦المجموع
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تمة)(ترة المخاطرإدا-٢٤

(تتمة)وخسائر االئتمان المتوقعة١٩-دكوفيالمستجدنافيروس كورو 

:الموجهةخطة الدعم االقتصادي الشاملة ضمن المؤجلةاإلسالميمستحقات التمویلدة القروض والسلفيات و الحركة في إجمالي أرص

المجموع٣لة المرح٢المرحلة ١مرحلة ال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٨٨٤٬٨٩٢-٢٠٢١١٬٧٨٧٬٨٧١٩٧٬٠٢١ینایر ١في لدفتریة كماإجمالي القيمة ا
٤٤١٬٢٧٧-١٢٢٬١٩٠٣١٩٬٨٧المشتراة ة أولجدیدة المنشأ موجودات اال

٣٣٣٬١٦٢٢٬-٢٠٢١٩٩٣٬٩٧٧٬١٣٤٠٬١٨٤یونيو٣٠كما في التعرض

خطــة الــدعم االقتصــادي ضــمن المؤجلــةاإلســالميتحقات التمویــللســلفيات ومســ فــي قيمــة القــروض واالحركة في مخصص االنخفــاض 
:الشاملة الموجهة

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ن المتوقعة تمارة االئمخصصات خسا
٤٨٬٠٦٤-٢٠٢١٤٠٬٣٣٣٧٬٧٣١ر ینای١في كما
٧٢٥٬٨-٠٤٧٬١٥)٣٢٢٬٦(المشتراة أوة لجدیدة المنشأ موجودات اال

٧٨٩٬٥٦-٢٠٢١٠١١٬٣٤٧٧٨٬٢٢یونيو٣٠كما في خسارة االئتمان المتوقعة 

لعام طي ا يااالحت-٢٥

ــاطي عـــام ویـــتم د ــاطتحـــتفظ المجموعـــة باحتيـ ــاهمات فـــي هـــذا االحتيـ ــع المسـ ــتخدام هـــذا عضـــاء مجلـــس اإلدارة. یمكـــ ي حســـب تقـــدیر أ فـ ن اسـ
قرار من مساهمي المجموعة خالل اجتماع الجمعية العمومية العادیة.ه باالحتياطي ألي غرض یتم تحدید

عربية المتحدة المركزي ت الرارف اإلماقًا للمصفاض القيمة وفنخي ااحتياط
٢٠١٨أبریل ٣٠تاریخ ب٩الية رقم داد التقاریر المبالمعيار الدولي إلعيهاته الخاصة العربية المتحدة المركزي توج أصدر مصرف اإلمارات

نوك التي البلىمترتبة علية العمثاره البيق وآتطالتمن تحدیا الذي یتناول العدید ٢٠١٨/٤٥٨/CBUAE/BSDقم: عار ر من خالل اإلش
تكون لتوجيه،من ا٦٬٤قرة يه"). عمًال بالفبية المتحدة ("التوج اإلمارات العر في دولة ٩قاریر المالية رقم مد المعيار الدولي إلعداد التتعت
لي الدو ر والمعيا لمركزي االمتحدةعربية الات ر رف اإلما الصادر عن مص٢٨/٢٠١٠والخاص بموجب التعميم العامة بين المخصص سویالت

:كما یلي٩تقاریر المالية رقم إلعداد ال



لهع والشركة التابعةم.ن الوطني ش.ینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-٢٨-

) (تتمة االحتياطي العام-٢٥

یونيو ٣٠
٢٠٢١

یسمبرد٣١
٢٠٢٠

رهمألف دلف درهمأ
(مدققة)(غير مدققة) 

نخفاض القيمة: عام ي ااطحتيا
مارات مصرف اإلن ر عادلصا٢٨/٢٠١٠رقم التعميملمخصصات العامة بموجبا

١٤٧٬٤٣٨١٤٩٬٠٢٢مركزي الدة متح ربية العال
لتقاریر إلعداد امعيار الدوليبموجب ال٢والمرحلة ١ات المرحلة ناقصًا: مخصص

٩١٥٢٬٧٣٢١٥١٬٨٤١المالية رقم 

--* اماطي انخفاض القيمة: عاحتي

ياطي انخفاض القيمة: محدد تاح
رات رف اإلما مصالصادر عن ٢٨/٢٠١٠دة بموجب التعميم رقم المخصصات المحد

١٦٣٬٩٥٢٢٠٠٬٣٣٦العربية المتحدة المركزي 
)٣٦٣٬٢٠٠()١٦٣٬٩٥٢(٩ة رقم ر الماليلدولي إلعداد التقاریبموجب المعيار ا٣ة رحلالمصصات ناقصًا: مخ 

--*حدداحتياطي انخفاض القيمة: م

در عن تعميم الصا المخصصات بموجب ال٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم المخصصات بموجب * في حال ما إذا تجاوزت 
.، ال یتم تحویل أي مبلغ إلى احتياطي انخفاض القيمةة المركزي لعربية المتحدمصرف اإلمارات ا

أرقام المقارنة -٢٦

لمالية ات ا نة في هذه البيا ات المحاسبية المتبعفق مع العرض المتبع والسياس، حتى تتوامكنتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما أ
.يةلالمرحالموجزةالموحدة 


