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تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية إلى السادة مجلس إدارة بنك أم القيوین 
الوطني ش.م.ع والشركة التابعة له

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

والبيانات ٢٠٢٠یونيو ٣٠(یشـــار إليها مجتمعًة بــــــــــــــــ "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في 
ـــــاملالموحدة المرحلية ـــــهر المنتهيأشـــــــهر الثالثة تيلفتر ذات العالقة للدخل والدخل الشــ ـــــتة أشــ البيانات و في ذلك التاریختينوالســ

أشــهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضــاحات التفســيریة. الســتةلتدفقات النقدیة والتغيرات في حقوق الملكية لفترة الموحدة المرحلية ل
-وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر الماليةالمرحلية الموجزة الموحدة انات المالية إن اإلدارة مســــؤولة عن إعداد وعرض هذه البي

ـــــــبي الدولي رقم  ـــــــبي الدولي رقم ٣٤المعيار المحاســ "). إن مســـــــــؤوليتنا هي ٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســ
استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.المرحلية ة الموجز إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة 

مجال المراجعة
الذي ینطبق على مهام المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنجزة ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي رقم 

من طلب االســتفســارات بصــورة رئيســية من من قبل مدقق حســابات المنشــأة المســتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية 
األشــــخاص المســــؤولين عن األمور المالية والمحاســــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية 

صــــــــــــول على المراجعـة أقـل بكثير من مجـال التـدقيق الـذي یتم وفقـًا لمعـایير التـدقيق الـدوليـة وبنـاء عليـه فـإنهـا ال تمكننـا من الح
التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجــــــــــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيــــــــــق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا 

بخصوص التدقيق.

االستنتاج
المرفقة لم یتم إعدادها، المرحلية الموجزة استنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة 

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

ارنست ویونغ

موقعة من:
أشرف أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم التسجيل : 

٢٠٢٠یوليو ٢٨
اإلمارات العربية المتحدة، دبي
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-٣-

بيان الدخل الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستةلفترة 

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

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

١٠٨٬٧٠٥١٤٢٬٢٢٠٢٢١٬٧٣٣٢٨٧٬٤٧٥دخل فوائد

دخل من منتجات التمویل
٦٬٧٠٨٨٬٦٣٣١٥٬٠٥٧١٧٬٠٠٠اإلسالمي

إجمالي دخل الفوائد والدخل من 
١١٥٬٤١٣١٥٠٬٨٥٣٢٣٦٬٧٩٠٣٠٤٬٤٧٥منتجات التمویل اإلسالمي

)٤٧٬٢١٩()٥١٬٦٥١()٢٥٬٤٩٨()٢٢٬٩٤٠(اریف فوائدمص

–توزیع على المودعين 
)١٬١٦٢()٢٩٤()٥٩٥()١٣١(منتجات إسالمية

صافي دخل الفوائد والدخل من
المنتجات اإلسالمية بعد

٩٢٬٣٤٢١٢٤٬٧٦٠١٨٤٬٨٤٥٢٥٦٬٠٩٤خصم التوزیع على المودعين

١٠٬٠٧٢٢٣٬١١٧٣٢٬٣٧٨٣٦٬٠٢٣والعموالتصافي دخل الرسوم

٤٬٧١٨٥٬٤٦١٧٬٥٦٠٧٬٣٨١دخل تشغيلي آخر

١٠٧٬١٣٢١٥٣٬٣٣٨٢٢٤٬٧٨٣٢٩٩٬٤٩٨إجمالي الدخل

)٦٨٬٤٧٤()٦٦٬٣٣٦()٣٣٬٣٩٣()٣٢٬٠١٥(مصاریف تشغيلية

١٬٩٨٦٩١٧٣٩٬٣٦٤٥٤١٬٣٧أرباح االستثمار

٧٧٬١٠٣١٢٠٬٨٦٢١٩٧٬٨١١٢٧٢٬٣٩٩دخل تشغيلي

٣٥٧)١٠٥(١٣٠)٦٩(حصة البنك في نتائج شركة شقيقة

٧٧٬٠٣٤١٢٠٬٩٩٢١٩٧٬٧٠٦٢٧٢٬٧٥٦أرباح للفترة قبل انخفاض القيمة

مخصص انخفاض قيمة
)٣٬٨٦٨٣()٤٧٠٬٧٠()١٧٬٢٨٥()٦١٤٬٢٢(١٤الموجودات المالية

٤٢٠٬٥٤١٠٣٬٧٠٧٢٣٦٬١٢٧٢٣٨٬٨٨٨الربح للفترة

١٥٠٣٬٠٠٦٬٠٠٧٬٠١٣٬٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)
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-٤-

بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستةلفترة 

رة الستة أشهر المنتهية فيفتفترة الثالثة أشهر المنتهية في
یونيو (غير مدققة)٣٠یونيو (غير مدققة)٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

٤٢٠٬٥٤٧٠٧٬١٠٣٢٣٦٬١٢٧٨٨٨٬٢٣٨أرباح للفترة

بنود الدخل الشامل األخرى 

البنود التي لن یتم إعادة تصنيفها
إلى األرباح أو الخسائر:الحقًا 

صافي أرباح القيمة العادلة على
األوراق المالية االستثماریة المحملة 

بالقيمة العادلة من خالل بنود
٨٨١٬٣٨)٩٩٦٬١٨٠(٦٦٠٬٤١٤٣٠الدخل الشامل األخرى 

(الخسائر الشاملة)/بنود الدخل الشامل
٨٨١٬٣٨)٩٩٦٬١٨٠(٦٦٠٬٤١٤٣٠للفترةاألخرى 

/إجمالي الدخل الشامل
٧٦٩٬٢٧٧)٧٦٠٬٥٣(٠٨٠٬٩٦١٣٧٬١٠٤للفترة(الخسائر الشاملة)
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.١موضح في الصفحة رقم سابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية الموحدة الموجزة المرحليةتقریر مدققي الحإن 

-٥-

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستةلفترة 

أرباح غيرتغير تراكمي فياحتياطي انخفاضاحتياطياحتياطي
اإلجماليموزعةالقيم العادلةعام-القيمة عامقانونيرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠١٦٬٣٨٥٢١١٬٩٧٦١٬٦٦٧٬٩٢٩٤٬٧٦٩٬٩٩٦(مدققة)٢٠٢٠ینایر ١الرصيد في 

١٢٧٬٢٣٦١٢٧٬٢٣٦-----رةاألرباح للفت

)١٨٠٬٩٩٦(-)١٨٠٬٩٩٦(----األخرى للفترة(الخسائر الشاملة)/بنود الدخل الشامل

)٧٦٠٬٥٣(٢٣٦٬١٢٧)٩٩٦٬١٨٠(----الدخل الشامل للفترة/(الخسائر الشاملة)إجمالي

المدرجةلملكيةاستثمارات حقوق ااألخرى في اتالحرك
-)٤٬٧٢٤(٤٬٧٢٤----بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة من خالل 

مصرف متطلبات مخصصات الزیادة بموجب 
المركزي المعاد قيدهااإلمارات العربية المتحدة

-١٦٬٣٨٥-)١٦٬٣٨٥(---)٢٥(إیضاح 
)٢٠٣٬٢٨٠()٢٠٣٬٢٨٠(-----)١٥ر اإلیضاح توزیعات أرباح مدفوعة (انظ

٣٥٬٧٠٤٥٤٦٬٦٠٣١٬٩٥٦٬٥١٢٤٬-١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠الرصيد في 

١٢٦٬٤٤٧١٬٤٦٣٬٢٠٠٤٬٤٦٣٬٣٥٣-١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠(مدققة)٢٠١٩ینایر ١الرصيد في 
٢٣٨٬٨٨٨٢٣٨٬٨٨٨-----األرباح للفترة

٨٨١٣٨٬-٨٨١٣٨٬----الشامل األخرى للفترةالدخلبنود 

٨٨١٣٨٬٨٨٨٬٢٣٨٧٦٩٬٢٧٧----إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٢٠٣٬٢٧٨()٢٠٣٬٢٧٨(-----)١٥توزیعات أرباح مدفوعة (انظر اإلیضاح 

٣٢٨٬١٦٥٨١٠٬٤٩٨٬١٨٤٤٬٥٣٧٤٬-٠٠٠١٬٨٤٨٬١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠(غير مدققة)٢٠١٩یونيو ٣٠الرصيد في 
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.المرحليةجزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة٢٦إلى ١من تشكل اإلیضاحات المرفقة
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-٦-

بيان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستةلفترة 

أشهر المنتهية فيالستةفترة 
ر مدققة)(غيیونيو ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمدرهمألف
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغيلية

١٢٧٬٢٣٦٢٣٨٬٨٨٨أرباح للفترة
التعدیالت للبنود التالية:

٧٠٬٤٧٠٣٣٬٨٦٨انخفاض قيمة الموجودات الماليةمخصص
٤٬٢٤٨٣٬٨٤٤ممتلكات ومعداتاستهالك 

١٬٣٥٠١٬٨٠٠المخزون انخفاض قيمة
لالستثمارات في أوراق مالية في القيمة العادلةالزیادة 

)٥٣٦(٢٬٤١٠بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
)٢٠()١٦(لألوراق المالية االستثماریةؤهخصم تم إطفا

)٤٠٬٨١٩()٤١٬٧٥٨(دخل توزیعات أرباح
١٦٣ومعداتممتلكات من استبعاد خسائر

)٣٥٧(١٠٥شركة شقيقةنتائجحصة من 

١٦٤٬٠٦١٢٣٦٬٦٧١تدفقات نقدیة تشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل
٢٠٬٠٠٠)٢٥٬٠٠٠(أشهر٣ذات استحقاق في األصل أكثر من شهادات اإلیداع في النقص (الزیادة)/ 
لدى ةنيالقانو الودیعة في )زیادةالنقص/ (ال
)٣٧٬٤٣٩(٢٢٧٬٣٥٢المركزي اإلمارات العربية المتحدةمصرف 

٢٩٢٬٥٩٣٢٨٤٬٣٧٤والذمم المدینة عن التمویل اإلسالميالسلفياتالنقص في القروض و 
)٢٬٤٤٩(١٬٢٩١في الموجودات األخرى (الزیادة) النقص/
)٢٨٠٬٣٩٥()٢٦٤٬٠٥٣(والودائع اإلسالمية للعمالءفي ودائع العمالءالنقص 
٧٥٨٬٣٣٢٩٩٩٬٨٧في المطلوبات األخرى الزیادة

٠٠٢٬٧٢٩٧٦١٬٣٠٨الناتج عن األنشطة التشغيليةصافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)١٬١٤٧()١٬٠٩٢(ممتلكات ومعداتشراء 

٨٣٠-ممتلكات ومعداتة من استبعاد لمبالغ محص
٧٣٬٤٦٠-مبالغ محصلة من بيع واستحقاق من أوراق مالية استثماریة

٤١٬٧٥٨٤٠٬٨١٩توزیعات أرباح مقبوضة من أوراق مالية استثماریة
٣٣٢-توزیعات أرباح مقبوضة من االستثمار في شركة شقيقة

٦٦٦٬٤٠٢٩٤٬١١٤صافي النقد الناتج عن األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية
)٢٠٣٬٢٧٨()٢٨٠٢٠٣٬(توزیعات أرباح مدفوعة

)٢٠٣٬٢٧٨()٢٨٠٢٠٣٬(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلية

٥٦٦٬٣٨٨٢١٩٬٧٧٧الزیادة في النقدیة وشبه النقدیةصافي 

٩٠٥٬٦٣٣٬٣٥٥٠٬٣٬١٢٥النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة

٤٤٧٬١٩٩٬٤٣٢٧٬٣٤٥٬٣)١٦النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة (انظر اإلیضاح 
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المعلومات العامة-١

ة بنك أم القيوین الوطني (ش.م.ع) ("البنك") هو "شركة مساهمة عامـة تأسسـت فـي إمـارة أم القيـوین ("أم القيـوین") فـي دولـة اإلمـارات العربيـ
إمـارة ، والصـادر عـن صـاحب السـمو حـاكم ١٩٨٢ینـایر ٥) بتـاریخ ١إلمارات العربية المتحدة") بموجب المرسـوم األميـري رقـم ( المتحدة ("ا

تـوین تـاونز لـإلدارة ، لـهالتابعـةةشركال. إن بنك أم القيوین الوطني (ش.م.ع)، و ١٩٨٢أغسطس ١أم القيوین، وبدأ البنك عملياته من تاریخ 
، أم القيــوین، اإلمــارات العربيــة ٨٠٠المســجل للبنــك هــو ص.ب بریــد المركــز الرئيســي بـــ "المجموعــة". إن عنــوان مــا معــًا لهیشــار التســویقية،
المتحدة.

المجموعـة نفـذ تفرعـًا فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة. ١٣یعمل البنك في مجال تقدیم الخدمات البنكية لألفراد والشركات عبر شـبكة مـن 
عبر جميع فروعه.٢٠٠٥تأسست سنة التي سالمية الخدمات المصرفية اإلإسالمية من خالل نافذة ةمعامالت مصرفي

والموافقة عليهـا لإلصـدار مـن ٢٠٢٠یونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستةلفترة للمجموعةالمرحلية الموحدة الموجزة تم اعتماد البيانات المالية 
.٢٠٢٠یوليو٢٨قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

التغيرات في السياسات واألحكام والتقدیرات المحاسبية-٢

التغيرات في السياسات المحاسبية١-٢

الماليـة الموحـدة البيانـاتمماثلـة لتلـك المتبعـة عنـد إعـداد المرحلية الموحدة الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
قـم ت. لـم ٢٠٢٠ینـایر ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما فـي ٢٠١٩دیسمبر ٣١منتهية في للسنة الللمجموعةالسنویة 

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

٢٠٢٠ینایر ١ية للمجموعة والتي تبدأ في المعایير والتعدیالت والتفسيرات التي یسري مفعولها للفترة المحاسب

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

عــرض البيانــات الماليـــة ١الــدولي رقــم ، أصــدر مجلــس المعــایير المحاســـبية الدوليــة تعــدیالت علــى المعيــار المحاســـبي ٢٠١٨فــي أكتــوبر 
السياسـات المحاسـبية والتغيـرات فـي التقـدیرات المحاسـبية واألخطـاء لتتماشـى مـع تعریـف األمـور الجوهریـة ٨والمعيار المحاسبي الدولي رقـم 

ذفها أو إسـاءة اسـتخدامها في المعایير ولتوضيح جوانب محددة من التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومـات جوهریـة إذا كـان حـ
أو التعتيم عنها قد یؤثر بشكل معقول على القرارات التي یتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغـراض العامـة علـى أسـاس تلـك

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

ى تعریـــف األمـــور الجوهریـــة ال یتوقـــع أن یكـــون لهـــا تـــأثير جـــوهري علـــى المعلومـــات الماليـــة الموحـــدة المرحليـــة المـــوجزة إن التعـــدیالت علـــ
للمجموعة.
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التغيرات في السياسات واألحكام والتقدیرات المحاسبية (تتمة)-٢

التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)١-٢

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

)٢٠٢٠ینایر ١إفصاح إعادة تشكيل أسعار الفائدة بين البنوك: (تاریخ سریان مفعوله: 
والمعيـار الـدولي إلعـداد ٩قـم تتضـمن تعـدیالت إعـادة تشـكيل المقارنـة المعياریـة لسـعر الفائـدة علـى المعيـار الـدولي إلعـداد التقـاریر الماليـة ر 

عدد من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط والمتـأثرة مباشـرة بإعـادة تشـكيل المقارنـة المعياریـة لسـعر ٧التقاریر المالية رقم 
ت النقدیـة المسـتندة إلـى المقارنـة الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدت إعادة التشكيل إلى تقدیرات غير مؤكدة بشـأن توقيـت و/أو حجـم التـدفقا

ؤكـدة المعياریة للبند المتحـوط بشـأنه أو أداة التحـوط. ونتيجـة إلعـادة تشـكيل المقارنـة المعياریـة لسـعر الفائـدة، قـد یكـون هنـاك تقـدیرات غيـر م
ة التحـوط خـالل الفتـرة السـابقة السـتبدال حول توقيت و/أو حجـم التـدفقات النقدیـة المسـتندة إلـى المقارنـة المعياریـة للبنـد المتحـوط بشـأنه أو أدا 

معيار سعر فائدة حالي بسعر فائدة بدیل خال من المخاطر. قد یؤدي ذلك إلى تقدیرات غير مؤكدة فيما إذا كانـت الصـفقة المتوقعـة محتملـة 
إلى حد كبير وما إذا كانت عالقة التحوط مستقبًال فعالة إلى حد كبير.

ة تمّكــن محاســبة التحــوط مـن االســتمرار خــالل فتــرة التقـدیرات غيــر المؤكــدة قبــل اسـتبدال معيــار ســعر الفائــدة تـوفر التعــدیالت إعفــاءات مؤقتـ
، مــع ٢٠٢٠ینــایر ١الحــالي بمعــدل فائــدة بــدیل خــاٍل مــن المخــاطر. یكــون تــاریخ ســریان التعــدیالت للفتــرات الســنویة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 

طلبات بأثر رجعي. ومع ذلك، فإنه ال یمكن إعـادة إدراج أي عالقـة تحـوط تـم التوقـف عـن تثبيتهـا السماح بالتطبيق المبكر. یجب تطبيق المت
سابقًا عقب التطبيق، كما انه ال یمكن تصنيف أي عالقات تحوط باالستناد إلى المعلومات السوقية.

ذه المسـائل التـي قـد تـؤثر علـى التقـاریر الماليـة عنـد ومع اكتمال المرحلة األولى، یوجه مجلس معایير المحاسبة الدولية تركيـزه نحـو دراسـة هـ
استبدال معـدل فائـدة معيـاري حـالي بمعـدل فائـدة خـالي مـن المخـاطر. ُیشـار إلـى ذلـك بالمرحلـة الثانيـة مـن مشـروع مجلـس معـایير المحاسـبة 

الدولية.

الناشـئة عـن إعـادة تشـكيل أسـعار الفائـدة بـين البنـوك، ال لم تقم المجموعة باعتماد التعـدیالت مبكـرًا، وخلـص إلـى أن التقـدیرات غيـر المؤكـدة 
یؤثر على عالقات التحوط الخاصة بها إلى الحد الذي یحتاج فيه إلى إیقاف عالقات التحوط.

ذه تتعــرض المجموعــة "بشــكل محــدود" ألســعار الفائــدة بــين البنــوك علــى أدواتهــا الماليــة التــي ســيتم اســتبدالها أو إعــادة تشــكيلها كجــزء مــن هــ
المبـادرة علـى مســتوى السـوق. هنــاك تقـدیر غيـر مؤكــد بشـأن توقيــت وطـرق االنتقــال. وتتوقـع المجموعـة أن إعــادة تشـكيل أســعار الفائـدة بــين 
البنــوك ســيكون لــه آثــار "محــدودة" تشــغيلية وإدارة المخــاطر والمحاســبة لــدیها فــي مختلــف قطاعــات أعمالهــا. تخطــط المجموعــة إلجــراء تقيــيم 

.٢٠٢٠نة مفصل خالل س

ات ليس هناك معایير أخرى من المعایير الدولية للتقـاریر الماليـة أو تعـدیالت علـى المعـایير المنشـورة أو التفسـيرات الصـادرة عـن لجنـة تفسـير 
عـة التـي بـدأت فـي المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية والتي قد تم إصدارها ولكن لم یـتم تطبيقهـا للمـرة األولـى علـى السـنة الماليـة للمجمو 

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

التقدیرات واألحكام المحاسبية الرئيسية
لتــي تــؤثر علــى تطبيــق السياســات المرحليــة یتطلــب مــن اإلدارة وضــع التقــدیرات واالفتراضــات االموحــدة المــوجزةإن إعــداد المعلومــات الماليــة 

المحاسـبية والمبــالغ المعلنــة للموجــودات والمطلوبــات والـدخل والمصــاریف. تســتند هــذه التقــدیرات بالضـرورة إلــى افتراضــات حــول عــدة عوامــل 
بلية فــي هــذه تتضــمن درجــات متفاوتــة مــن الحكــم وعــدم التأكــد، وبالتــالي فقــد تختلــف النتــائج الفعليــة ممــا یــؤدي إلــى حــدوث تغيــرات مســتق

، كانـت األحكـام الجوهریـة األخـرى التـي اتخـذتها اإلدارة عنـد تطبيـق المرحليةالموحدة الموجزةالتقدیرات. عند اإلعداد، فإن المعلومات المالية 
ماليـة الموحـدة السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقدیرات غير المؤكـدة نفـس األحكـام والمصـادر المطبقـة فـي المعلومـات ال

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

أسس إعداد البيانات المالية١-٣

"التقـاریر الماليــة المرحليـة" الصــادر عــن–٣٤المرحليــة وفقــًا للمعيـار المحاســبي الـدولي رقــم الموحــدة المـوجزةتـم إعــداد هـذه البيانــات الماليـة 
ة الدولي وكذلك طبقًا لمتطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.يمعایير المحاسبالمجلس 

باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات المالية.وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية، المرحلية الموحدة الموجزةتم إعداد البيانات المالية 

.المجموعـةمعـامالت غالبيـة وهو العملة المسـتخدمة فـي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة المرحلية الموحدة الموجزةة تم عرض البيانات المالي
إن جميع المعلومات المالية المعروضة بالدرهم اإلماراتي تم تقریبها إلى أقرب ألف ما لم ُیذكر خالف ذلك.

الســنویة الموحــدةالمرفقــة جميــع المعلومــات المطلــوب إدراجهــا ضــمن البيانــات الماليــةة المرحليــالموحــدة المــوجزةال تتضــمن البيانــات الماليــة 
الرجــوع إلــى البيانــات الماليــة الســنویة الموحــدة المدققــة للمجموعــة كمــا فــي وللســنة الموحــدة المــوجزةویجــب عنــد قــراءة هــذه البيانــات الماليــة 

یونيــو ٣٠أشــهر المنتهيــة فــي الســتةلــيس مــن الضــروري لنتــائج األعمــال لفتــرة نــه إذلــك، ف. باإلضــافة إلــى ٢٠١٩دیســمبر ٣١المنتهيــة فــي 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١أن تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج األعمال المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠

أسس توحيد البيانات المالية٢-٣

ت المالية للبنك والشركة المسيطر عليها.تتضمن البياناالمرحلية الموحدة الموجزةإن البيانات المالية 

تتحقق السيطرة عندما یكون للبنك:

على المنشأة المستثمر بها؛سيطرة•
مع المنشأة المستثمر بها؛ وتلك العوائد، وذلك من ارتباطاتهالتعرض للعوائد المتغيرة، أو الحق في•
ر على مبالغ عوائد المستثمر.القدرة على السيـطرة على المنشأة المستثمر بها للتأثي•

تتضمن البيانـات الماليـة للبنـك والشـركة التابعـة لـه والتـي تـم اإلفصـاح عنهـا فـي البيانـات الماليـة المرحليةالموحدة الموجزةإن البيانات المالية 
لنفس الفتـرة التـي یـتم إعـداد البيانـات الماليـة . یتم إعداد البيانات المالية للشركة التابعة ٢٠١٩دیسمبر ٣١السنویة المدققة للسنة المنتهية في 

الخاصة بالبنك.



لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٠-

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي -٤

دیسمبر٣١یونيو٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة)

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:
٢٤١٬٨٢٣٤٨٧٬٠١٦ي الحساب الجار 

٨٧٥٬٠٠٠٦٠٠٬٠٠٠*اإلیداعشهادات 
٨٢١٬٣٠٩١٧٣٬٥٣٧ودائع قانونية

١٬٤٢٦٬٦٤٤١٬٦٢٤٬١٨٩
١٠٧٬١٠٩٢٥٩٬١٠٥نقد في الصندوق 

٧٥١٬٥٣٥٬١٤٤٨٬٧٢٩٬١

يات البنك اليومية. غير متاحة لتمویل عملالمركزي اإلمارات العربية المتحدة مصرفإن الودیعة اإللزامية لدى 

درهم).مليون ٣٥٠–٢٠١٩دیسمبر ٣١درهم (مليون ٣٧٥التي تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر اإلیداع* بلغت قيمة شهادات 

مليـون ٣٧٥، تـم تقـدیم شـهادات إیـداع لـدى مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي بمبلـغ ٢٠٢٠یونيـو ٣٠وعالوة على ذلـك، كمـا فـي 
ال شيء).–٢٠١٩دیسمبر ٣١كضمانات للحصول على تمویل بتكلفة صفریة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (درهم 

مبالغ مستحقة من البنوك األخرى -٥
دیسمبر٣١یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

٣٬٣١٨٬٠٢٩٢٬٧٦٦٬٤٣٩ودائع ألجل
٤٨٨٬٣٠٧٦٨٬٢٤الطلبتحتع ودائ

٣٬٣٤٨٬٥١٧٢٬٧٩١٬٢٠٧إجمالي مبالغ مستحقة من البنوك األخرى 
)٤٤٥()٤٤١٬١(مخصص خسارة االئتمان

٠٧٦٬٣٤٧٬٣٧٦٢٬٧٩٠٬٢صافي المبالغ المستحقة من البنوك األخرى 

يةحسب المنطقة الجغرافإجمالي المبالغ المستحقة من البنوك األخرى 
٣٬٣١٨٬٠٢٩٢٬٧٦٦٬٤٣٩داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
٥٩٠٥٧٧داخل دول مجلس التعاون الخليجي

٨٩٨٬٢٩١٩١٬٢٤الدول األخرى 

٥١٧٬٣٤٨٬٣٢٠٧٬٧٩١٬٢

-٢٠١٩دیسـمبر ٣١(٢٠٢٠یونيـو ٣٠كمـا فـي تم تصنيف جميع المبالغ المستحقة من البنوك األخرى علـى أنهـا ضـمن المرحلـة األولـى
لــم درهــم).ألـف٤٤٥-٢٠١٩دیســمبر ٣١(٢٠٢٠یونيــو ٣٠كمــا فـي ألـف درهــم ١٬٤٤١المرحلـة األولــى) بمبلــغ خسـارة ائتمــان متوقعــة 

دیسـمبر ٣١(٢٠٢٠یونيـو ٣٠المنتهيـة فـي تكن هناك حركة بين المراحل في إجمـالي األرصـدة المسـتحقة مـن البنـوك األخـرى خـالل الفتـرة 
ال توجد حركة بين المراحل).-٢٠١٩



لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١١-

وذمم مدینة عن التمویل اإلسالميسلفياتقروض و -٦

٢٠١٩دیسمبر٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)
٦٬٦٩٥٬٢٧٤٦٬٩٤٦٬٦٨٣قروض

١٬١٢١٬٨٦٢١٬٢٥٩٬٥٢٢السحب على المكشوف
٢٥١٬٥٣٩٢٧٨٬٨٩٧منتجات تمویل إسالمي

١٣٦٬٢٣٢١١١٬١١١قروض مقابل إیصاالت أمانة
٣٩٧٬٥٧٦١٩٬٤٤أخرى 

٨٬٢٦٢٬٣٠٤٨٬٦٤٠٬٨٣٢والذمم المدینة عن التمویل اإلسالميسلفياتإجمالي القروض وال
)٥٦٣٬٣٧٧()١٦٨٬٣٦١(مخصص خسارة االئتمان

١٣٦٬٩٠١٬٧٢٦٩٬٢٦٣٬٨تمویل اإلسالميوالذمم المدینة عن السلفياتصافي القروض وال

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)
حسب القطاع االقتصاديوالذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي إجمالي القروض والسلفيات 

١٬١٢٧٬٦٧٥١٬١٣٦٬٢٨٧تجارة الجملة والتجزئة
٢٬٥٧٠٬٨٧٩٢٬٧١٦٬٧٨٠اتءالعقارات واإلنشا

٥٢٦٬١٣١٥٧٨٬٥٧٥قروض شخصية وأخرى 
٣٩٥٬٦٦٩٤٢٣٬٣٠٥التصنيع

١٬٢٢٩١٬٢٥٠الزراعة واألنشطة المرتبطة بها
٢٣٦٬٢٣٣٢٥٦٬٨٩٢نقل واتصاالت
٥٨١٬٨٣٤٥٩٨٬٤٢٨مؤسسات مالية
٥٤٦٬٢٨٢٬٢٣١٥٬٩٢٩٬٢خدمات وأخرى 

٠٤٣٬٢٦٢٬٨٨٣٢٬٦٤٠٬٨

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

والذمم المدینة عن التمویل اإلسالميسلفياتالحركة في إجمالي أرصدة القروض وال

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
همألف در ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩٧٬١١٤٬٣٢٤٧٧٣٬٨٣٠٧٥٢٬٦٧٨٨٬٦٤٠٬٨٣٢دیسمبر ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في 
٩١٬٣٨٥-٨٩٬٩٩٣١٬٣٩٢موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها

موجودات تم التوقف عن تثبيتها أو تم 
)٤٦٩٬٩١٣()٨٨٬٥٤٤()١٦٬٠٥٨()٣٦٥٬٣١١(إعادة سدادها بما في ذلك المشطوبات 

--)٢٨٠٬٦٣٦(١٢٨٠٬٦٣٦االنتقال إلى المرحلة 
-)٦٧٬٨١٧(٢٥٢٬٦٧٩)١٨٤٬٨٦٢(٢االنتقال إلى المرحلة 
-١٣٠٬١٣٣)٤١٬٦٩٤()٨٨٬٤٣٩(٣االنتقال إلى المرحلة 

٤١٣٦٬٨٤٦٬٦٨٩٬٥١٣٧٢٦٬٤٥٠٠٤٣٨٬٢٦٢٬(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠كما في 



لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٢-

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

الحركة في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي (تتمة)

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

موجودات تم التوقف عن تثبيتها أو تم 
)٩٥٢٬٧٩٨()١٥٢٬٦٦٠()٦٣٬٣٨٧()٧٣٦٬٧٥١(إعادة سدادها (بما في ذلك المشطوبات)

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

٧٬١١٤٬٣٢٤٧٧٣٬٨٣٠٧٥٢٬٦٧٨٨٬٦٤٠٬٨٣٢(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

:ذمم المدینة عن التمویل اإلسالميوالسلفياتالحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض وال

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

١٥٬٧١٣٥٦٬٩٧٤٧٠٬٩٧٠)١٬٧١٧(صافي انخفاض القيمة المحمل خالل الفترة
)٢٬١٠٩()٢٬١٠٩(--مسترجعات

--)١٦٬٧٣٨(١١٦٬٧٣٨االنتقال إلى المرحلة 
--١,٩١٦)١,٩١٦(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٢٬٩٣١)٢٬٦٢٠()٣١١(٣االنتقال إلى المرحلة 

)٨٥٬٢٥٦()٨٥٬٢٥٦(--مشطوبات

ي كما في الرصيد الختام
١٠٩٬٩٤٠٤٧٬١٨٠٠٤٨٬٢٠٤١٦٨٬٣٦١(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

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

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

)١٣١٬٤٦١()١٣١٬٤٦١(--اتمشطوب

كما في الرصيد الختامي 
٩٧٬١٤٦٤٨٬٩٠٩٢٣١٬٥٠٨٣٧٧٬٥٦٣(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١



لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٣-

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

مع المراحل:والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي سلفياتتصنيف القروض وال

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو٣٠
المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧٬٥٣٥٬٨٥٤-٦٬٨٤٦٬٣٤١٦٨٩٬٥١٣)١٢-١(فئات منتجة
٢٧٣٬١٨٥٢٧٣٬١٨٥--)١٣فئة (تستدعي االنتباه

٤٢٦٬١٠٩٤٢٦٬١٠٩--)١٤فئة (اهبمشكوك 
٢٧٬١٥٦٢٧٬١٥٦--)١٥ة(فئة خسار 

٦٬٨٤٦٬٣٤١٦٨٩٬٥١٣٧٢٦٬٤٥٠٨٬٢٦٢٬٣٠٤إجمالي القيمة الدفتریة
)١٦٨٬٣٦١()٠٤٨٬٢٠٤()٤٧٬١٨٠()١٠٩٬٩٤٠(خسارة االئتمان المتوقعة

٠١٤٦٬٧٣٦٬٦٤٢٬٣٣٣٤٠٢٬٥٢٢١٣٦٬٩٠١٧٬القيمة الدفتریة

قة)(مدق٢٠١٩دیسمبر ٣١
المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٤٥٤٬١٦٢٤٥٤٬١٦٢--)١٤(فئة اهبمشكوك 
٣٠٦٬٨٥٣٠٦٬٨٥--)١٥خسارة (فئة 

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

١٧٨٬٠١٧٬٧٩٢١٬٧٢٤١٧٠٬٥٢١٢٦٩٬٢٦٣٬٨القيمة الدفتریة

مليـــون درهــــم) ٧٥٣–٢٠١٩دیســـمبر ٣١مليـــون درهـــم (٧٢٦مبلغـــًا وقـــدره ٢٠٢٠یونيـــو ٣٠بلغـــت القـــروض غيـــر المنتجـــة كمـــا فـــي 
مليــون درهــم)، ومخصــص انخفــاض القيمــة بمبلــغ ١٬١٦٦-٢٠١٩دیســمبر ٣١مليــون درهــم (١٬٠٦٦بقيمــة بضــماناتوالمشــمولة جيــدًا 

مليــون ١٬٣٩٨–٢٠١٩دیســمبر٣١(مليــون درهــم ١٬٢٧٠مليــون درهــم)، بإجمــالي مبلــغ ٢٣٢–٢٠١٩دیســمبر٣١مليــون درهــم (٢٠٤
مرة).١٬٩–٢٠١٩دیسمبر٣١مرة من القروض غير المنتجة (١٬٧تعادلدرهم)، وهي 



لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٤-

األوراق المالية االستثماریة-٧

األوراق المالية االستثماریة تتألف مما یلي:

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

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

١٨٬٣٩٩٢٠٬٨٠١األوراق المالية المدرجة
٢٤٣٢٤٧المدرجةاألوراق المالية -تدیرها أطراف ثالثة لالستثمار االختياري أموال 

٦٤٢٬١٨٠٤٨٬٢١

خل الشامل األخرى األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الد
٦٥٩٬٦٦٥٨٤٠٬٦٦١المدرجةاألوراق المالية 
٧٤٣٧٤٧غير المدرجةاألوراق المالية 

٤٠٨٬٦٦٠٤٠٨٬٨٤١

األوراق المالية بالتكلفة المطفأة
٢٠٢٬٠١٥٢٠٢٬٠١٥الحكوميةأدوات الدین 
٧١٨٬٣٦٧٠١٬٣٦المؤسسيةأدوات الدین 

٧٣٣٬٢٣٨٧١٦٬٣٨٢

٩١٧٬٧٨٣١٬١٠١٬١٧٢إجمالي األوراق المالية االستثماریة
)١٥٥()٢٢٠(مخصص لخسارة االئتمان

٥٦٣٬٩١٧٠١٧٬١٠١١٬صافي األوراق المالية االستثماریة

حسب المنطقة الجغرافيةإجمالي األوراق المالية االستثماریة 
٨٤٦٬٩٤٠١٬٠٣٠٬٦١٨داخل اإلمارات العربية المتحدة

٤٠٬٦٨٢٤٠٬٩٥٢ضمن دول مجلس التعاون الخليجي
١٦١٬٣٠٦٠٢٬٢٩بلدان أخرى 

٧٨٣٬٩١٧١٧٢٬١٠١٬١

) ١المرحلـــة -٢٠١٩دیســـمبر ٣١(٢٠٢٠یونيــو ٣٠كمــا فـــي یــتم تصـــنيف جميــع اســـتثمارات الـــدیون علــى أنهـــا ضــمن المرحلـــة األولـــى
لم تكن هنـاك حركـة بـين درهم).ألف١٥٥-٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠یونيو ٣٠كما في ألف درهم ٢٢٠بخسارة ائتمان متوقعة بمبلغ 

ال توجد حركة بين المراحل).-٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠یونيو ٣٠المنتهية في المراحل في األوراق المالية االستثماریة خالل الفترة



لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٥-

أخرى موجودات -٨

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

٢٩٬٤٠٣٥٨٬٦٠٢*مخزون 
٣٥٬٩٥٠٣٣٬٦٧٣فائدة مستحقة القبض

٣٠٬٤٨٤٣٣٬٩٦٤اً ودائع ومصاریف مدفوعة مقدم
٥٦١٬٤٦٤٩٬٤أخرى 

٣٩٨٬١٠٠٨٨٨٬١٣٠

مليـون درهـم ١٬٣٥بمبلـغ المخـزون المجموعة انخفاض فـي قيمـة سجلت* یمثل المخزون العقارات المستحوذ عليها من خالل تسویة الدین.
).مليون درهم٣٬٤٩–٢٠١٩دیسمبر ٣١(٢٠٢٠یونيو ٣٠فترة المنتهية في الخالل 

مبالغ مستحقة لبنوك أخرى -٩

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

٤٢٣-ودائع عند الطلب

حسب المنطقة الجغرافية
٤٢٣-خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

والودائع اإلسالمية للعمالءودائع العمالء-١٠

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

٦٬٠٤٩٬٩٣٥٦٬٤٤٤٬٠٦٤ألجلودائع 
٢٬٤١٩٬٨٢١٢٬٢٥٦٬١٥٢جاریةحسابات 

١٨٦٬٩٨٥١٧٠٬٣٠٠ودائع توفير
٧٧٬٤٧٢١٢١٬٨٣٢الخدمات المصرفية اإلسالميةودائع عمالء 
٨٤٢٬٣٦٧٦٠٬٤٢تأمينات نقدیة

٠٥٥٬٧٧١٬٨١٠٨٬٠٣٥٬٩

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



لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٦-

لوبات أخرى مط-١١

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

-٣٧٤٬٢٥٢قروض من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي*
٢٧٬١٤٤٣٢٬٠١٦ذمم دائنة

٢٣٬١٧١٥٤٬٩٢٥مستحقة الدفعفوائد 
١٩٬٩٦٣٢٠٬٤٩٤نهایة الخدمة للموظفينمكافأة مخصص 

٢٬٤٣٠٣١٦مزایا الموظفين األخرى 
١١٬٥٩٦١١٬٥٩٦مستحقة الدفعتوزیعات أرباح 

٤٬١٩١٣٬٥١٣)١٣مخصص خسارة االئتمان المتوقعة على الموجودات الطارئة (إیضاح 
١٢١٬٤٧٠١٢٧٬٢٤٥شيكات المدیر

٤٢٤٬٢٢٧٧٨٬٢٣أخرى 

٦٤١٬٦٠٦٨٨٣٬٢٧٣

ل عليه من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتكلفة صفریة ضمن خطة الدعم االقتصادي تم الحصو * تمثل تمویل ألجل 
المستهدف.

رأس المال-١٢

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

مصدر ومدفوع بالكامل:
٠٠٠٬٨٤٨٬١٠٠٠٬٨٤٨٬١درهم لكل منها١مليون سهم عادي بقيمة ٨٤٨٬١

التزامات ومطلوبات طارئة-١٣

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

٣٬١٠٥٬٩٩١٣٬٧٧٩٬٨١٣ضمانخطابات 
٥٧٦٬٥٦١٣٢٬٨٠اعتمادات مستندیة

٣٬١٦٢٬٥٦٧٣٬٨٥٩٬٩٤٥

١٬١٨٦٬٠٠٢١٬٢١١٬٦٤٦التزامات لتمدید االئتمان
٥٦٩٬٣٩٨٤٠٣٬٢٠أخرى 

١٣٨٬٧٤٧٬٤٩٩٤٬٠٩١٬٥



لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٧-

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة)-١٣

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

حسب المنطقة الجغرافيةإجمالي االلتزامات والمطلوبات الطارئة 
٤٬٧٠٣٬٨١٢٥٬٠٣٦٬٧٧٢حدةداخل دولة اإلمارات العربية المت

٣٢٦٬٤٣٢٢٢٥٥٬خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

١٣٨٬٧٤٧٬٤٩٩٤٬٠٩١٬٥

لاللتزامات والمطلوبات الطارئةالمقابلة الحركة في إجمالي الرصيد ومخصصات خسارة االئتمان المتوقعة

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمهمألف در ألف درهم

٢٠١٩٣٬٧٨٧٬٧٠٩٢٢٬٢٥٩٤٩٬٩٧٧٣٬٨٥٩٬٩٤٥دیسمبر ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في 
١٢٦٬١٠١-١٢٥٬٤٣٨٦٦٣موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها

موجودات تم التوقف عن تثبيتها أو تم 
)٨٢٣٬٤٧٩()٦١()٤٬٨١٠()٨١٨٬٦٠٨(إعادة سدادها (باستثناء المشطوبات)

--)١٤٬٠٢٦(١١٤٬٠٢٦االنتقال إلى المرحلة 
--١٠٬٣٩٤)١٠٬٣٩٤(٢االنتقال إلى المرحلة 

٣٬٠٩٨٬١٧١١٤٬٤٨٠٤٩٬٩١٦٣٬١٦٢٬٥٦٧مدققة)غير (٢٠٢٠یونيو ٣٠كما في 

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهملف درهمأألف درهمألف درهم

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

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

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

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



لهبنك أم القيوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة
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(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٨-

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة)-١٣

الحركة في مخصص انخفاض قيمة االلتزامات والمطلوبات الطارئة

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

٢٩٥-٢٩٢٣صافي انخفاض القيمة المحمل خالل الفترة
--)١٢٨(١١٢٨محول من المرحلة 
--٢١)٢١(٢محول من المرحلة 

٣٨٣-٣٢٦٥٧المنشأ / المنتهي خالل الفترة
مشطوبات

الرصيد الختامي كما في 
٤٬١٩١-٤٬٠٤٩١٤٢(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة 
١١٬١٣٨-٢٠١٨١١٬١٣٧١دیسمبر ٣١كما في 

--٦٧)٦٧(١محول من المرحلة 
)٧٬٦٢٥(-١٢١)٦٧٬٧٤(المنشأ / المنتهي خالل الفترة

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

تصنيف االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل:
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٬١١٢٬٦٥١-٣٬٠٩٨٬١٧١١٤٬٤٨٠)١٢-١منتجة (فئات 
٢٨٥٢٨٥--)١٣(فئة تستدعي االنتباه

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

٣٬٠٩٨٬١٧١١٤٬٤٨٠٤٩٬٩١٦٣٬١٦٢٬٥٦٧مجموع القيمة الدفتریة اإلجمالية
)٤٬١٩١(-)١٤٢()٤٬٠٤٩()١١(إیضاح ارة االئتمان المتوقعةخس

٣٬٠٩٤٬١٢٢١٤٬٣٣٨٤٩٬٩١٦٣٬١٥٨٬٣٧٦القيمة الدفتریة
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الموجزةالمرحليةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-١٩-

التزامات ومطلوبات طارئة (تتمة)-١٣

تصنيف االلتزامات والمطلوبات الطارئة مع المراحل (تتمة):

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١
المجموع٣المرحلة ٢ة المرحل١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

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

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

٣٨٥٬٧٨٤٬٣٠٧٠٬٢٢٤٩٬٩٧٧٤٣٢٬٨٥٦٬٣القيمة الدفتریة

مليون درهم). ٣٬٣٤–٢٠١٩دیسمبر ٣١م (مليون دره٣٬٢٥إلتزامات رأسمالية بمبلغ المجموعة، ترتب على ٢٠٢٠یونيو ٣٠كما في 

صافي خسائر االنخفاض في القيمة-١٤
الستة أشهر المنتهية في

یونيو (غير مدققة)٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

٧٠٬٩٧٠١٢٠٬٠٨٠التمویل اإلسالميوالذمم المدینة عنالقروض والسلفيات 
)٣٬٣٩١(٩٩٧مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

)٢٬٣٢٤(٦٥األوراق المالية االستثماریة
)٦,٩٢٦()١٣٢(قبوالت العمالء

٦٧٩١٤٢االلتزامات والمطلوبات الطارئة
والذمم المدینةالقروض والسلفيات المبالغ المستردة من 

)٧٣٬٧١٣()٢,١٠٩(التمویل اإلسالميعن

٧٠٬٤٧٠٣٣٬٨٦٨
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(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-٢٠-

للسهموالمخفف الربح األساسي -١٥

.السنةیتم احتساب الربح األساسي للسهم الواحد بتقسيم الربح العائد للمساهمين على متوسط عدد األسهم العادیة المصدرة خالل 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
ققة)یونيو (غير مد٣٠

لفترة الستة أشهر المنتهية في
یونيو (غير مدققة)٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٤٬٤٢٠١٠٣٬٧٠٧١٢٧٬٢٣٦٢٣٨٬٨٨٨الربح للفترة (ألف درهـم)

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

٠٬٠٣٠٬٠٦٠٬٠٧٠٬١٣الربح األساسي للسهم (درهـم)

.٢٠١٩یونيو ٣٠و٢٠٢٠یونيو ٣٠كما في عادیة محتمل أن تؤدي لتخفيض الربح األساسي للسهم ال یوجد أي أسهم 

توزیعات األرباح-١٦

٢٠٣٬٢٨بمبلغ %١١مين توزیعات أرباح بنسبة ، أقر المساه٢٠٢٠مارس ١٥الجمعية العمومية السنوي المنعقد في اجتماعخالل 
مليون درهم).٢٠٣٬٢٨–٢٠١٨(٢٠١٩دیسمبر ٣١مليون درهم عن السنة المنتهية في 

النقدیة وشبه النقدیة-١٧

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

١٬٥٣٥٬٧٥١١٬٧٢٩٬٤٤٨)٤(إیضاح لمتحدة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية ا
٣٬٣٤٨٬٥١٧٢٥٬٧٩١٬٢٠٧)٥(إیضاح مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

)٥٣٧٬١٧٣()٣٠٩٬٨٢١()٤(إیضاح ودائع قانونية
)٣٥٠٬٠٠٠()٣٧٥٬٠٠٠()٤(إیضاح تاریخ استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر شهادات إیداع 

)٤٢٣(-حقة لبنوك أخرى مبالغ مست

٤٤٧٬١٩٩٬٤٠٥٩٬٦٣٣٬٣
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-٢١-

معامالت مع أطراف ذات عالقة-١٨

المســاهمين الــذین یملكــون حصــة جوهریــة فــي تتمثــل بمــع أطــراف ذات عالقــة فــي ســياق األعمــال العادیــة بتنفيــذ المعــامالت المجموعــة قــوم ت
شـركات التـي یملـك هـؤالء المسـاهمون وأعضـاء مجلـس اإلدارة حصـة جوهریـة فيهـا والالمجموعة جميع أعضاء مجلس اإلدارة في و المجموعة 

. المجموعةوموظفي اإلدارة العليا في 

.للمجموعةضمن سياق األعمال العادیة التالية مع أطراف ذات عالقة الجوهریةالمعامالت بإجراء المجموعة تخالل الفترة، قام

أشهر المنتهية فيالستةفترة 
(غير مدققة)یونيو ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمدرهمألف

٣٬٣٣١٩٬١٤٦دخل فوائد
٢٤٬٩٨٤٢٤٬٥٨٢مصاریف فوائد

١٬٣٨٢٢٬٢٧١موظفي اإلدارة العليامكافآت
٥٩١١٣دخل آخر

١٬٥٠٠١٬٥٠٠أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

صدة المعامالت مع األطراف ذات العالقة كما یلي :، كانت أر إعداد البيانات الماليةكما في تاریخ 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو ٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة)

١٦٠٬٠١٨٣١٦٬٧٧٦ة عن التمویل اإلسالمينوذمم مدیقروض وسلفيات
٢٬٥٨٣٬٣٤٠٢٬٣٧٩٬٣٧٥والودائع اإلسالمية للعمالءودائع العمالء

٣٧٢٬٩٨٢٤٩٦٬٥٩٥ومطلوبات طارئة غير قابلة لإللغاءالتزامات 

درهـم مليـون ٥٬٥١مـع خسـارة ائتمـان متوقعـة بمبلـغ ) ١المرحلـة –٢٠١٩دیسـمبر ٣١(١تم تصنيف أرصدة الطـرف ذي العالقـة كمرحلـة 
درهم).مليون ٤٬٥٥–٢٠١٩دیسمبر ٣١(

قطاعات األعمال-١٩

هما:ةرئيسيقطاعات ثالثة إلى المجموعةتنقسم أعمال 

بطاقـات و الودائـعو حسـابات التـوفيرو وتتكون األعمال البنكية لألفراد من الحسـابات الجاریـة الشخصـية-والمؤسسات األعمال البنكية لألفراد 
. للعمالءوالقروض والرهوناتوالخصماالئتمان

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

تضم أنشطة غرفة التداول والسوق المالي ذو العالقة ومعـامالت تحویـل العمـالت األجنبيـة لـدى البنـوك والمؤسسـات -ستثمارات الخزینة واال
وعمليــات المركــز الرئيســي للبنــك ككــل، وال یشــكل أي منهــا قطاعــًا المركــزي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مصــرف لــك الماليــة األخــرى بمــا فــي ذ

منفصًال بحيث یمكن إعداد تقاریر منفصلة عنه.
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-٢٢-

قطاعات األعمال (تتمة)-١٩

نـود جوهریـة لإلیـرادات والمصـروفات تنشـأ بـين تتم المعامالت التي تجري بين قطاعي األعمال باألحكام والشروط التجاریة العادیة. ال یوجد ب
قطاعي األعمال. تتمثل الموجودات والمطلوبات لكل قطاع في الموجودات والمطلوبـات التشـغيلية حيـث أنهـا تشـكل أغلبيـة بنـود بيـان المركـز 

المالي الموجز الموحد.

المعلومات المتعلقة بالقطاعات الرئيسية

الخزینةاألعمال البنكية
المجموعغير مخصصواالستثماراتوالشركاتفرادلأل

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في

من المنتجات صافي الدخل ودخل الفوائد
١٨٤٬٨٤٥-١٥٩٬٧٥٣٢٥٬٠٩٢التوزیع إلى المودعيناإلسالمية بعد خصم

٢٩٬٨٦٨١٬٤٥٢١٬٠٥٨٣٢٬٣٧٨ودخل العموالتصافي الرسوم
٦١٠١١٤٦٬٨٣٦٧٬٥٦٠الدخل التشغيلي اآلخر

٣١٢١٩٠٬٢٦٬٦٥٨٧٬٨٩٤٧٨٣٬٤٢٢إجمالي الدخل

)٦٦٬٣٣٦()٤٤٬٠٤٠()١٬٠٤٧()٢١٬٢٤٩(مصاریف تشغيلية
٣٩٬٣٦٤٣٩٬٣٦٤--أرباح استثماریة
)٧٠٬٤٧٠()٥٤٨()١٬١٤٢()٦٨٬٧٨٠(ض القيمة على الموجودات الماليةمخصص انخفا

)١٠٥()١٠٥(--شركة شقيقةنتائجالحصة من 

٢٣٦٬١٢٧)٧٩٩٬٣٦(٢٠٢٬١٠٠٨٣٣٬٦٣نتائج القطاع

(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠كما في 
٨٨٨٬٠٢٦٨٬٥٬٤٥٥٬٩٩٠٥٧٠٬٥٩٠٤٦٨٬٥٣٠١٤٬موجودات القطاع

٨٬٥٩٢٬٦٤٢٧١٦٬٥٧٢٢٥٤٬٧٤٤٤٬٤٦٨٬٠٥٣١٤٬مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

(غير مدققة)٢٠١٩یونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في
من صافي الدخل ودخل الفوائد

٢٥٦٬٠٩٤-٢٠٩٬٨٢٥٤٦٬٢٦٩التوزیع إلى المودعينالمنتجات اإلسالمية بعد خصم
٢٨٬٥٦٦١٬١٨١٦٬٢٧٦٣٦٬٠٢٣دخل العموالتصافي الرسوم و 

٥٬٤٥٣٣٣٨١٬٥٩٠٧٬٣٨١دخل تشغيلي آخر

٨٤٤٬٣٢٤٤٧٬٧٨٨٧٬٨٦٦٤٩٨٬٢٩٩إجمالي الدخل

)٦٨٬٤٧٤()٤٣٬٩١٨()١٬٢١١()٢٣٬٣٤٥(مصاریف تشغيلية
٤١٬٣٧٥-٤١٬٣٧٥-أرباح االستثمار

)٣٣٬٨٦٨(٦٬٧٨٤)٢٬٣٤٥()٣٨٬٣٠٧(الموجودات الماليةمخصص انخفاض قيمة
٣٥٧٣٥٧-شركة شقيقةنتائجالحصة من 

٢٣٨٬٨٨٨)٢٨٬٩١١(١٨٢٬١٩٢٨٥٬٦٠٧النتيجة حسب القطاع

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
٨٬٤٢٥٬٩٣٦٥٬٠٦٨٬٨٦٤٨٠٢٬٣٨٢١٤٬٢٩٧٬١٨٢موجودات القطاع

٨٬٧٤٢٬٤٤٨٥١١٬٠١٦٥٬٠٤٣٬٧١٨١٤٬٢٩٧٬١٨٢وبات القطاع وحقوق الملكيةمطل
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-٢٣-

قياس القيمة العادلة-٢٠

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمـة بـين المشـاركين
ا النحــو، یمكــن أن تنــتج فروقــات بــين القيمــة الدفتریــة وتقــدیرات القيمــة العادلــة. یتضــمن تعریــف القيمــة فــي الســوق بتــاریخ القيــاس. وعلــى هــذ

بصــورة كبيــرة أو إجــراء معاملــة انيــة أو حاجــة لتقلــيص حجــم عملياتهــعمــل وفــق مبــدأ االســتمراریة دون أيتالمجموعــةالعادلــة افتــراض أن 
بشروط مجحفة.

ـــة إلـــى مســـتوى باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ألغـــراض إعـــدا علـــى أســـاس درجـــة ٣أو ٢، ١د التقـــاریر الماليـــة، یـــتم تصـــنيف قياســـات القيمـــة العادل
المدخالت المالحظة لقياس القيمة العادلة وأهمية المدخالت إلى قياسات القيمة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو التالي:

المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو المستوى األول إن قياسات القيمة العادلة هي تلك
مطلوبات مماثلة.

 والتي تكون ملحوظة ١المستوى الثاني إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت غير األسعار المدرجة في المستوى
األسعار) أو غير مباشر (أي المشتقة من األسعار).لبند الموجودات أو بند المطلوبات إما بطریق مباشر (أي 

 المستوى الثالث إن قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم والتي تتضمن مدخالت لبند الموجودات أو بند
المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات ملحوظة في السوق (مدخالت غير ملحوظة).

ات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةالقيمة العادلة لألدو 
مليـون ٢٤٥٬١٥–٢٠١٩دیسـمبر ٣١مليـون درهـم (٢٤٣٬٣٣مبلـغ ٢٠٢٠یونيـو ٣٠بلغت القيمة العادلة ألدوات الدین المدرجة كمـا فـي 

إلـى المـدخالت مـن األسـعار حيث یـتم تحدیـد القيمـة العادلـة اسـتنادا ١درهم). یتم تحدید القيمة العادلة ألدوات الدین المدرجة تحت المستوى 
المدرجــة (غيــر المعدلــة) فــي األســواق النشــطة للموجــودات أو المطلوبــات المتطابقــة لهــا والتــي باســتطاعة المنشــأة الوصــول اليهــا فــي تــاریخ 

قيمهــا الدفتریــة فــي القيـاس. تــرى اإلدارة أن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة األخــرى المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ال تختلــف بصــورة جوهریــة عــن
نهایة فترة تاریخ التقریر.

أساليب التقييم واإلفتراضات لقياس القيمة العادلة
الماليـة یتم تحدید القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بإستخدام أساليب تقييم وإفتراضات مماثلة لتلك المستخدمة فـي إعـداد البيانـات

یتم تقييم األوراق المالية المتداولة باستخدام األسعار من السـوق النشـط. یـتم .٢٠١٩دیسمبر ٣١ة المنتهية في الموحدة السنویة المدققة للسن
تقييم األوراق المالية غير المتداولة باستخدام مضاعفات نسبة السعر إلى األرباح.

بشكل متكرر والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة للمجموعةالقيمة العادلة للموجودات المالية 
. یبين الجـدول التـالي معلومـات حـول كيفيـة إعداد البيانات الماليةبالقيمة العادلة كما في تاریخ للمجموعة یتم قياس بعض الموجودات المالية 

تحدید القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:
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-٢٤-

قياس القيمة العادلة (تتمة)-٢٠

موعة والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر (تتمة)القيمة العادلة للموجودات المالية للمج

القيمة العادلة كما فيالموجودات المالية
یونيو ٣٠

٢٠٢٠
(غير مدققة)
ألف درهـــــم

دیسمبر٣١
٢٠١٩
(مدققة)

ألف درهـــــم

تسلسل القيمة 
العادلة

خسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال
المستوى األول١٨٬٣٩٩٢٠٬٨٠١أوراق مالية مدرجة

المستوى األول٢٤٣٢٤٧سندات الملكية المدرجة–األموال التقدیریة التي تدیرها أطراف ثالثة 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
توى األولالمس٦٥٩٬٦٦٥٨٤٠٬٦٦١أوراق مالية مدرجة

المستوى الثالث٧٤٣٧٤٧سندات ملكية غير مدرجة
المستوى الثاني-٣القيمة العادلة الموجبة لألدوات المالية المشتقة
المستوى الثاني٤-القيمة العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة

لوبـات ماليـة تتطلـب إدراجهـا ضـمن أي مـن المسـتویات الموضـحة لم یكن هناك أیة تحویالت بـين المسـتویات خـالل السـنة. ال یوجـد أیـة مط
في الجدول أعاله.

نتائج موسمية-٢١

یونيـو ٣٠(٢٠٢٠یونيـو ٣٠أشـهر المنتهيـة فـيالسـتة مليـون درهـم لفتـرة ٤١٬٧٦سـتثمارات إیـرادات توزیعـات أربـاح بمبلـغ االدخلتضمن ی
مليون درهم) وهي ذات طبيعة موسمية.٣٩-٢٠١٩

نسبة كفایة رأس المال-٢٢

عنصر رأس المال
متطلبات الحد األدنى 

٣لبازل 
یونيو ٣٠كما في 

٢٠٢٠
٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 

نسبة الشق األول من حقوق 
المساهمين العادیة 

٣٧٬١٠%٣٧٬٩٨%٧٬٠%

%٣٧٬١٠%٣٧٬٩٨%٨٬٥نسبة رأس المال من الشق األول
%٣٨٬٢٣%٣٩٬٠٩%١٠٬٥نسبة كفایة رأس المال
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(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية

-٢٥-

األدوات المالية المشتقة-٢٣

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو ٣٠
القيمةالقيمة العادلةالقيمة العادلةالقيمةالقيمة العادلةالقيمة العادلة

اإلسميةالسالبةالموجبةاإلسميةالسالبةالموجبة
ألف درهمألف درهمهمألف در ألف درهمألف درهمألف درهم

٤٥٢٤-٥٣٧-٣عقود العمالت األجنبية اآلجلة
٤٢٤٥-٥٣٧-٣إجمالي

إدارة المخاطر-٢٤

وخسائر االئتمان المتوقعةCOVID-19فيروس كورونا المستجد 

والحكومات في جميع أنحاء العالم باتخاذ تدابير في التطور. قامت الهيئات التنظيميةCOVID-19تستمر التداعيات االقتصادیة ألزمة 
تأجيل الدفعات وتتضمن تدابير التخفيف دعم السيولة النقدیة و .على الشركات واألفرادالتحفيز المالي واالقتصادي للتخفيف من تأثيرها

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

ة المتحدة المركزي بشأن عن مصرف اإلمارات العربيالصادرةالتوجيهات حسابات خسارة االئتمان المتوقعة البنك في اعتباره في وقد وضع 
في سياق أزمة فيروس ٩لمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم ومعالجة خسائر االئتمان المتوقعة حسب لالدعم االقتصادي المستهدف 

یتمتع البنك بحوكمة ) وكذلك التوجيهات الصادرة عن مجلس المعایير المحاسبية الدولية. وعالوة على ذلك، Covid-19(كورونا المستجد 
وتقدیرات خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة في جميع ٩قویة لضمان مالءمة إطار عمل المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

على المدخالت واالفتراضات الخاصة COVID-19جعة التأثير المحتمل لتفشي فيروس كورونا المستجد األوقات. قام البنك أیضًا بمرا
في ضوء المعلومات المتاحة.٩بقياس خسارة االئتمان المتوقعة للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

مصرف اإلمارات العربية شى مع أحدث التوقعات التي قام بنشرها وقد أخذ البنك في االعتبار توقعات متغيرات االقتصاد الكلي والتي تتما
٪ بينما انخفض احتمال ٤٠٪ إلى ٣٠في مراجعته االقتصادیة الفصلية. لقد ازدادت احتمالية السيناریو المتشائم من المتحدة المركزي 

٪.٣٠٪ إلى ٤٠السيناریو األساسي من 

وحصل البنك على مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ي المستهدف الخاص بشارك البنك بشكل فَعال في خطة الدعم االقتصاد
البنك لتوفير إعانة دفع للعمالء الذي حصل عليه بتكلفة صفریة مليون درهم. وقد تم استخدام التمویل ٣٧٥بتكلفة صفریة بمبلغ تمویل 

المتأثرین.

، قام البنك بتقسيم عمالئه المستفيدین من تأجيل الدفع إلى مجموعتين وعلى ي مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركز وفقًا لمتطلبات 
النحو التالي:

 تشمل العمالء الذین من غير المتوقع أن یواجهوا تغييرات كبيرة في جدارتهم االئتمانية، بما یتجاوز قضایا السيولة وأنهم ١المجموعة :
. بالنسبة لهؤالء العمالء، یعتقد أن تأجيالت الدفع فَعالة Covid-19مستجد یتأثرون بشكل مؤقت وخفيف بأزمة فيروس كورونا ال

وبالتالي، فإنه من غير المتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادیة للمنشآت بشكل جوهري. سيظل هؤالء العمالء في مرحلتهم الحالية من 
، طوال فترة األزمة.٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

تتضمن العمالء الذین من المتوقع أن یواجهوا تغييرات كبيرة في الجدارة االئتمانية، باإلضافة إلى مشكالت السيولة التي ٢جموعة الم :
سيتم معالجتها بتأجيالت الدفع. بالنسبة لهؤالء العمالء، هناك تدهور كاٍف في مخاطر االئتمان لتحریك المرحلة وفقًا للمعيار الدولي 

. تواصل المجموعة مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء، وال سيما المؤشرات التي تدل على عدم ٩اریر المالية رقم إلعداد التق
القدرة المتوقعة على دفع أي من التزاماتهم عند استحقاقها.
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(تتمة)إدارة المخاطر-٢٤

(تتمة)وخسائر االئتمان المتوقعةCOVID-19فيروس كورونا المستجد 

وبناًء عليه، تخضع جميع قرارات المراحل والتجميع للمراجعة المنتظمة للتأكد من أنها تعكس نظرة دقيقة لتقييم البنك لكل من الجدارة 
االئتمانية والمراحل والتجميع للعمالء اعتبارًا من تاریخ إعداد التقریر المالي.

االقتصادي المستهدفتحليل العمالء المستفيدین من تأجيل الدفع بموجب الدعم 

یتضمن الجدول أدناه تحليًال لمبلغ التأجيل واألرصدة المستحقة للعمالء المستفيدین من برنامج الدعم االقتصادي المستهدف:

:٢٠٢٠یونيو ٣٠المبلغ المؤجل واألرصدة المستحقة كما في 

المجموعألفراداالشركاتالقروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٣٬٠٣٨٬٦٥٣٨٬٨٣٢٣٬٠٤٧٬٤٨٥إجمالي التعرض
٣٧٣٬٣٠٢١٬٦٩٩٣٧٥٬٠٠١مبلغ مؤجل

١٠٧٥١١٢عدد العمالء 

التقسيم حسب المجموعة
اإلجمالي٢المجموعة ١المجموعة القروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي

ألف درهمألف درهمألف درهم
٣٬٠٠٤٬٠٦٨٤٣٬٤١٧٣٬٠٤٧٬٤٨٥إجمالي التعرض

)٦٥٬٦٣٦()٣٬٨٥٠()٦١٬٧٨٦(خسارة االئتمان المتوقعة
────────────────────────

٢٬٩٤٢٬٢٨٢٣٩٬٥٦٧٢٬٩٨١٬٨٤٩التعرضصافي 
════════════════════════

:الدعم االقتصادي المستهدفوفقًا لبرنامج ة المتوقعة للعمالء الذین یستفيدون من تأجيل الدفعالتكوین القطاعي للخسائر االئتماني

القطاع االقتصادي
التعرض

(ألف درهم)

خسائر االئتمان 
المتوقعة

(ألف درهم)
١٬١١٣٬٠٢٩١٩٬١٦٦اإلنشاءات والعقارات

٣٠١٬٨٧٩٨٬٥٧١قروض فردیة لألعمال
١١٦٬٦٧٧٢٬٢٢٦التصنيع

١٬٠٠٩٬٧٥١٢٤٬٨٥٩خدمات أخرى 
٣٧٨٬٤٤٣٨٬٢١٧التجارة
١٢٧٬٧٠٦٢٬٥٩٧أخرى 

────────────────
٣٬٠٤٧٬٤٨٥٦٥٬٦٣٦المجموع الكلي

════════════════
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(تتمة)إدارة المخاطر-٢٤

(تتمة)وخسائر االئتمان المتوقعةCOVID-19فيروس كورونا المستجد 

الدعم االقتصادي المؤجلة وفقًا لبرنامج القروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالميالحركة في إجمالي أرصدة 
:المستهدف

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠٢٬٥٩١٬٢٧٩٢٢٤٬٨٦٧٢٧٬٧٠٠٢٬٨٤٣٬٨٤٦ینایر ١كما في إجمالي المبلغ المدرج
١٥,١٠٢--١٥,١٠٢الموجودات الجدیدة المنشأة أو المشتراة 

ها أو الموجودات التي تم التوقف عن تثبيت
١٨٨,٥٣٧-١٣٠,٠٥٣٥٨,٤٨٤سدادها

--)١١٩٬٦٨٩(١١١٩٬٦٨٩المحول إلى المرحلة 
--٢٧٬٣٧٦)٢٧٬٣٧٦(٢المحول إلى المرحلة 

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

٣٬٠٤٧٬٤٨٥-٢٠٢٠٢٬٨٢٨٬٧٤٧٢١٨٬٧٣٨یونيو ٣٠التعرض كما في 
════════════════════════════════

الدعم المؤجلة وفقًا لبرنامج ل اإلسالميالقروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویمخصص االنخفاض في قيمة الحركة في 
:االقتصادي المستهدف

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١خسارة االئتمان المتوقعة كما في مخصصات 
٥١٬٥٢٠-٢٠٢٠٣٦٬٧٥٧١٤٬٧٦٣ینایر 

٥,٥٥٧-١,٤٣٧٤,١٢٠ة الموجودات الجدیدة المنشأة أو المشترا 
٨,٥٦١-١٠,٦١٣)٢,٠٥٢(الموجودات التي تم التوقف عن تثبيتها أو سدادها

--)١٠٬٤٥٤(١١٠٬٤٥٤المحول إلى المرحلة 
--٥٩٦)٥٩٦(٢المحول إلى المرحلة 
----٣المحول إلى المرحلة 

────────────────────────────────

٦٥٬٦٣٨-٢٠٢٠٤٦٬٠٠٠١٩٬٦٣٨یونيو ٣٠خسارة االئتمان المتوقعة كما في 
════════════════════════════════

االنخفاض في القيمةاحتياطي -٢٥

٢٠١٨أبریل ٣٠تاریخ ب٩أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي توجيهاته الخاصة بالمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
الذي یتناول العدید من تحدیات التطبيق وآثاره العملية المترتبة على البنوك التي ٢٠١٨/٤٥٨/CBUAE/BSDمن خالل اإلشعار رقم: 

لتوجيه، تكون من ا٦٬٤في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("التوجيه"). عمًال بالفقرة ٩تعتمد المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمعيار الدولي ٢٨/٢٠١٠التسویة بين المخصص العام والخاص بموجب التعميم 

كما یلي:٩إلعداد التقاریر المالية رقم 
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-٢٨-

االنخفاض في القيمة (تتمة)احتياطي -٢٥

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونيو٣٠
رهمألف دألف درهم

(مدققة)(غير مدققة)
احتياطي انخفاض القيمة: عام

مصرف اإلمارات الصادر عن ٢٨/٢٠١٠المخصصات العامة بموجب التعميم رقم 
١٥٣٬٩٧٦١٦٢٬٤٤٠العربية المتحدة المركزي 

بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاریر ٢والمرحلة ١ناقصًا: مخصصات المرحلة 
٩١٥٧٬١٢٠١٤٦٬٠٥٥المالية رقم 

١٦٬٣٨٥-*احتياطي انخفاض القيمة: عام

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

العربية المتحدة المركزي 
٢٠٤٬٠٤٨٢٣١٬٥٠٨

)٢٣١٬٥٠٨()٢٠٤٬٠٤٨(٩بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم ٣ناقصًا: مخصصات المرحلة 

--*احتياطي انخفاض القيمة: محدد

المخصصات وفقًا لمصرف اإلمارات العربية المتحدة ٩َا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم حالة تجاوز المخصص وفقفي * 
المركزي، ال یتم تحویل أي مبلغ الحتياطي االنخفاض في القيمة.

أرقام المقارنة-٢٦

ات المحاسبية المتبعة في هذه البيانات المالية تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما أمكن، حتى تتوافق مع العرض المتبع والسياس
الموحدة المرحلية الموجزة.


