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

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

والبيانات   ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠(یشار إليها مجتمعًة بـ "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في  
المنتهيالموحدة المرحلي أشهر  والتسعة  أشهر  لفترتي الثالثة  الشامل  والدخل  للدخل  العالقة  ذات  والبيانات   تينة  التاریخ  في ذلك 

الموحدة المرحلية للتدفقات النقدیة والتغيرات في حقوق الملكية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسيریة. 
 - رض هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر الماليةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وع
"). إن مسؤوليتنا هي إعطاء ٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 

وجزة الموحدة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.استنتاج حول هذه البيانات المالية الم

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

المعلومات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورة رئيســـية من من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة 
األشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية 

عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء  
ــــــق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا   ــــــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـــــ التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـــــ

بخصوص التدقيق.

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

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

ارنست ویونغ

موقعة من: 
  أنتوني اوسوليفان

شریك
٦٨٧رقم التسجيل : 

٢٠٢٢أكتوبر   ٢٣
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 
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لموحد المرحليلدخل ابيان ا
(غير مدققة)٢٠٢٢ربتمسب٣٠المنتهية في أشهرتسعةاللفترة  

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

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهمهمدر فألضاح یإ

١٠٩٬٩٧٢٧٤٬٠٢٥٢٦٣٬٠٣٣٢٢٥٬١٧٢دخل فوائد

١٧٬١٩٦٧٬٨٣٥٣٥٬٤٠٧٢٢٬٥٩٩منتجات التمویل اإلسالميمنل خ د

إجمالي دخل الفوائد والدخل من 
١٢٧٬١٦٨٨١٬٨٦٠٢٩٨٬٤٤٠٢٤٧٬٧٧١منتجات التمویل اإلسالمي

)٣٧٬٨٠٩()٣٧٬٠٤١()١٢٬٣٥٧()١٤٬٨٦٠(مصاریف فوائد

)٢٥٤()٢٠٩()٧٨()٦٠(ةمنتجات إسالمي–توزیع على المودعين 

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات 
١١٢٬٢٤٨٦٩٬٤٢٥٢٦١٬١٩٠٢٠٩٬٧٠٨اإلسالمية بعد خصم التوزیع على المودعين

٨٬١٠٢٨٬٢٤٧٢٩٬٠٥٠٣٢٬٠٩٤صافي دخل الرسوم والعموالت

١٦٬٦٧١١٦٬٤٩١٥٤٬٥٤٩٦٥٥٣٤٬دخل تشغيلي آخر

١٣٧٬٠٢١٩٤٬١٦٣٣٤٤٬٧٨٩٢٧٦٬٤٥٧إجمالي الدخل

)٩٩٬٩٣٨()١١١٬٥٤٢()٣٤٬٩٤٤()٤٠٬٢٢٤(مصاریف تشغيلية

٧٩٩٤٣٠٣٥٬٦٥٨٣٣٬٩١٩أرباح االستثمار

٩٧٬٥٩٦٥٩٬٦٤٩٢٦٨٬٩٠٥٢١٠٬٤٣٨تشغيليدخل

)١٧٦(٦٠)٣٠٤()٤٨(حصة البنك في نتائج شركة شقيقة

٩٧٬٥٤٨٥٩٬٢١٩٢٦٨٬٩٦٥٢١٠٬٢٦٢أرباح للفترة قبل انخفاض القيمة

)١٥٬٥٨٦()٩٬٠٣٧(٣٬٩٧٧)٢٬٩١٦(١٣صافي خسائر انخفاض القيمة

٩٤٬٦٣٢٦٣٬١٩٦٢٥٩٬٩٢٨١٩٤٬٦٧٦الربح للفترة

١٤٠٥٬٠٣٠٬٠١٤٬٠١٠٬٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)
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حد المرحليالشامل المو بيان الدخل 
غير مدققة) (٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةاللفترة 

فيأشهر المنتهيةتسعةرة الفتة فييهتفترة الثالثة أشهر المن
ققة)(غير مدسبتمبر٣٠(غير مدققة)سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمرهمف دألألف درهم

٩٤٬٦٣٢٦٣٬١٩٦٢٥٩٬٩٢٨١٩٤٬٦٧٦رباح للفترةاأل 

بنود الدخل الشامل األخرى 

ها فينالبنود التي لن یتم إعادة تص
ر:إلى األرباح أو الخسائقاً الح 

القيمة العادلة علىأرباحصافي  
المدرجةلمالية االستثماریة ااقور األ

الدخلمن خالل بنوددلةالعا بالقيمة
٩٥١٬٢٢٤١٩٬٢٧٧٦٣٬٦٤١٦٢٬٦١٣الملكيةحقوق  –الشامل األخرى 

٩٥١٬٢٢٤١٩٬٢٧٧٦٣٬٦٤١٦٢٬٦١٣للفترةرى خ األلما شالدخل البنود 

٢٧٨٬١٦١٦١٥٬٩٠٦٩١٬٣٢٤٣٥٧٬٢٨٩للفترةإجمالي الدخل الشامل
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وحد المرحليالمية كلبيان التغيرات في حقوق الم
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرتسعةاللفترة

رغيباح  ر أفي يتراكمتغيرض ا ف خ احتياطي اناحتياطي احتياطي 
الياإلجمموزعةعادلة م الالقيعام -القيمة عام قانوني رأس المال 
مدرهفألألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠٣٥٬٩١١٣٧٢٬٦١٧١٬٧٦٨٬٥٠١٥٬٠٥٠٬٧٣٥(غير مدققة)٢٠٢٢ینایر  ١الرصيد في  
٢٥٩٬٩٢٨٢٥٩٬٩٢٨-----األرباح للفترة

٦٤٬٧٦٣-٦٤٬٧٦٣----األخرى للفترةالشاملالدخل  بنود 
٦٤٬٧٦٣٢٥٩٬٩٢٨٢٤٬٦٩١٣----رةتفإجمالي الدخل الشامل لل

مصرف مخصص إضافي بموجب متطلبات 
وفقاً اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاریر  ل
-)٨٬١٥٣(-٨٬١٥٣---)٢٤(إیضاح  ٩المالية  

د الدخل  و ل بنبالقيمة العادلة من خالملكیة وق بيع حق
-٤٨٬٥١٦)٤٨٬٥١٦(----األخرى املالش

)١٤٧٬٨٤٠()١٤٧٬٨٤٠(-----)١٥زیعات أرباح مدفوعة (إیضاح  تو 
-)١٥٢٬٠٠٠(----١٥٢٬٠٠٠)١١(انظر اإلیضاح  أسهم المنحة الصادرة

٬٠٠٠٢٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠٤٬٠٦٤٤٣٨٨٬٨٦٤١٬٧٦٨٬٩٥٢٧٬٥٨٦٥٬٢٢(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠الرصيد في 
١٣٥٬٦٣٢١٬٦٨٨٬٠٨٤٤٬٦٩٧٬٤٢٢-١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠مدققة)غير  (٢٠٢١ینایر  ١الرصيد في  
١٩٤٬٦٧٦١٩٤٬٦٧٦-----األرباح للفترة

١٦٢٬٦١٣-١٦٢٬٦١٣----األخرى للفترةالشاملالدخلبنود 
١٦٢٬٦١٣١٩٤٬٦٧٦٣٥٧٬٢٨٩----الدخل الشامل للفترةإجمالي  

العجز في احتياطي االنخفاض في القيمة حسب 
اإلمارات العربية المتحدة  مصرفمتطلبات
-)١١٬٨٢٢(-١١٬٨٢٢---المركزي 

)١٤٧٬٨٤٠()١٤٧٬٨٤٠(-----)٥١یضاح  ظر اإلن(اتوزیعات أرباح مدفوعة 
١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠١١٬٨٢٢٢٩٨٬٢٤٥١٬٧٢٣٬٠٩٨٤٬٩٠٦٬٨٧١(غير مدققة)١٢٠٢سبتمبر ٣٠الرصيد في  
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ليالمرحبيان التدفقات النقدیة الموحد 
ققة)دمغير(٢٠٢٢مبرسبت٣٠في تهية المنأشهرتسعةاللفترة  

المنتهية فيأشهرتسعةالرةفت
(غير مدققة)سبتمبر٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمف  ألدرهمألفإیضاح 
يليةیة من األنشطة التشغت النقدالتدفقا

٢٥٩٬٩٢٨١٩٤٬٦٧٦األرباح للفترة
التعدیالت للبنود التالية:

١٣٩٬٠٣٧١٢٬٧٨٣ةمتوقعمخصص خسائر االئتمان ال
١٢٬٤٣٤١١٬٤٤٠ومعداتت كا ك ممتلاستهال

١٬٢٩٦١٬١٣٦استهالك موجودات حق االستخدام
٢٬٠١٥١٬٠٦٧مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
٢٬٨٠٣-١٣مخصص االنخفاض في قيمة المخزون 

ارات في أوراق ماليةمالستثالزیادة/(النقص) في القيمة العادلة ل
١٬٤٦٥)١٬٦٧٥(ة من خالل األرباح أو الخسائرلديمة العا بالق

١٬٥٦٠٣١٢الخصم الذي تم إطفاؤه على األوراق المالية االستثماریة
)٣٥٬٦٩٦()٣٥٬٥٤٣(٢٠دخل توزیعات األرباح

)١٩()٨(ربح ناتج عن استبعاد ممتلكات ومعدات
١٧٦)٦٠(تائج شركة شقيقةة من نالحص

٧٧٨٧ة تمویل بند مطلوبات عقود اإلیجاركلفت

٢٤٩٬٠٦١١٩٠٬٢٣٠التدفقات النقدیة التشغيلية قبل الحركات في رأس المال العامل
الزیادة/(النقص) في المبالغ المستحقة من بنوك أخرى 

٢٣٧٬٢٨٥)٢٦٨٬٧٢٢(أشهرثالثةالتي تستحق في األصل بعد أكثر من و 
مصرف ي الودیعة القانونية لدى یادة) فنقص/(الز لا

)٢١٬٠٠١(١١٬١٥٣اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
٣٢١٬٢٣٢٦١١٬٩٦٧النقص في القروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي

١٥٬٠٥٢١٤٬٤٤٧النقص في الموجودات األخرى 
)٣٬٥٢٥()٧٩٣(للموظفينمدفوعات مكافأة نهایة الخدمة  

)٣٥٥٬٨٧٢()١٬٤٩١(النقص في ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
)٧١٬٦٥٧(٩٬٢٢٩بات األخرى الزیادة/(النقص) في المطلو 

٣٣٤٬٧٢١٨٧٤٦٠١٬صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

ة االستثماریةدیة من األنشطالنقالتدفقات 
)٨٬٨٨٠()٤٬٨٩٤(تت ومعداممتلكا اءشر 

٢٢٣٨٣مبالغ محصلة من استبعاد ممتلكات ومعدات
)٧٢٬٤٩١()٢٦٤٬٧٧٨(شراء أوراق مالية استثماریة

١٢٤٬٢٦٩١٦٥٬٢٨٥مبالغ محصلة من بيع واستحقاق أوراق مالية استثماریة
٢٠٣٥٬٥٤٣٣٥٬٦٩٦تثماریةمن أوراق مالية اسقبوضةتوزیعات أرباح م

٥٠٤٩توزیعات أرباح مقبوضة من االستثمار في شركة شقيقة

١٢٠٬٠٤٢)١٠٩٬٧٨٨(صافي النقد (المستخدم في)/الناتج عن األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من النشاط التمویلي
)١٤٧٬٨٤٠()١٤٧٬٨٤٠(١٥توزیعات أرباح مدفوعة
)١٬٣٥٢()٤١٬٣٥(ارمدفوعات عقود اإلیج 

)١٤٩٬١٩٢()١٤٩٬١٩٤(صافي النقد المستخدم في النشاط التمویلي

٧٥٬٧٣٩٥٧٢٬٧٢٤ةصافي الزیادة في النقدیة وشبه النقدی

٣٬٦٢٨٬٠٤٦٣٬٣٠٨٬٨٠٩النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة

١٦٥٣٬٧٠٣٬٧٨٬٥٣٣٣٬٨٨١في نهایة الفترةنقدیةالنقدیة وشبه ال
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معلومات العامةلا-١

لعربيــة اإلمــارات ا) فــي دولــة ن"يــوین ("أم القيــویم القارة أة تأسســت فــي إمــ يوین الوطني (ش.م.ع) ("البنك") هو "شركة مساهمة عامــ قلأم ابنك  
إمــارة كم ا حــ ولســمب اصــاح عــن ادرلصــ وا، ١٩٨٢ینــایر ٥ریخ ) بتــا ١( مي رقــ ميــر وم األســ جب المر مو ب)  دة"ة المتح إلمارات العربيالمتحدة ("ا
ز لــإلدارةتــوین تــاون،هلــ التابعــةةشركالع)، و (ش.م.قيوین الوطني . إن بنك أم ال١٩٨٢أغسطس ١عملياته من تاریخ كالبنوبدأأم القيوین،
بيــة ر علاات ار اإلمــ ین، القيــو ، أم ٨٠٠هــو ص.ب بریــد لبنــك جل لالمســ لرئيســيكــز االمر ان نــو عن . إ"مجموعــةبـــ "المــا معــًا لهیشــار التســویقية،
المتحدة.

المجموعــة نفــذ تة المتحــدة.بيــ العر لــة اإلمــارات دو فــي ًا رعــ ف١١شــبكة مــن ي مجال تقدیم الخدمات البنكية لألفراد والشركات عبرفلبنك  یعمل ا
.فروعهعبر ٢٠٠٥ة ت سنتأسسالتي  ة ميسالية اإلرفمصات المخدالذة الل نافإسالمية من خ ةمعامالت مصرفي

هــا لإلصــدار فقــة عليمواالو ٢٠٢٢ســبتمبر٣٠ي المنتهيــة فــ أشهرتسعةاللفترة للمجموعةالمرحلية الموجزة الموحدةالمالية  تا نبيا د الما عتا تم
.٢٠٢٢أكتوبر٢٣خ  ارة بتاریاإلدجلس بل ممن ق

اسبيةالمحوالتقدیرات مواألحكاسات يالسرات في االتغي-٢

بيةحاسات المالتغيرات في السياس١-٢

دة يــة الموحــ لا لماالبيانــاتنــد إعــداد بعــة عمماثلــة لتلــك المتالمرحليةالموجزة الموحدةلية اد البيانات الما ي إعدبعة فمحاسبية المتات السا يسلاإن
مقــ ت. لــم٢٠٢٢ر ینــای١ساریة المفعول كما فــي جدیدة الير الاع المعایاتباء ستثن، با ٢٠٢١دیسمبر ٣١منتهية في للسنة الللمجموعةیة  السنو 

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

٢٠٢٢ینایر ١ي فدأوالتي تبية للمجموعة ها للفترة المحاسبمفعولیسري ت التييراتفسوالتعدیالت والایيرالمع

٣١فــيالمنتهيــةللســنةالموحــدةیةالســنو اليــةالمالبيانــاتفــيقبــ طملاولنحــ الــىعرســتمراا بالمحاســبيةالسياســاتبتطبيــقةمجموعــ القامــت
أدناه.مذكوروهكما البنوكبينالفائدةأسعارانتقالتأثيرثناءباست،٢٠٢١دیسمبر

٣١فـــيةيـــ هتلمنانةللســـ دةالموحـــ الماليـــةيانـــاتالبفـــيةالـــواردكتلـــ مـــعتتوافـــقوعـــةمالمج دىلـــ يـــةاللمالمخـــاطراإدارةوسياســـاتأهــدافإن
.٢٠٢١دیسمبر

مــا اتبــاعإن.المرحليــةالموحــدةالمــوجزةالماليــةالبيانــاتهــذهإعــدادعندمجموعةالقبلمناليةالح المعایيرعلىالتاليةالتعدیالتتطبيقمت
ًا.سابقعنها المعلنيتها ملكحقوق أوةالمجموعباحر أصافيفيتراييتغعنهجینتلمیلي

من:یسري فوصلا
ــارالمعلــــىالتعـــدیالت٢المرحلــــة–فائــــدةاللســـعرةعياریــــ المةالمقارنـــ تشــــكيلادةعـــ إ  إلعــــدادالــــدوليعيـ

٧مرقــ اليــةالمیرار التقــ دادإلعــ الــدوليوالمعيــار٣٩رقــمالدوليمحاسبيالوالمعيار٩رقمالماليةالتقاریر
)١٦قمر ليةا المالتقاریردادعإلوليالديارلمعوا٤مرقالماليةالتقاریردإلعداليالدو والمعيار

٢٠٢٢ینایر١

بعدمفعولهاریسلمولكنالصادرةالمعایير
ألثــرابتقيــيمليــاً حا المجموعــةتقــوم٢٣٢٠رایینــ ١مــناً ر اعتبــا مفعولــهیســري –التــأمينعقود١٧رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيار
فعوله.مسریاناریختفيجدیدالارالمعيباتباعةموعج ملاومتقسوفید.لجدارالمعيا عنالناتج
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ة (تتمة)رات المحاسبيسات واألحكام والتقدیالتغيرات في السيا-٢

ات المحاسبيةت في السياسالتغيرا١-٢

٢لمرحلةاالت تعدی-ائدةفاللسعرریةيامعالقارنةالمتشكيلإعادة
علــىتــؤثرقــدالتــياألمورتتناول٢المرحلةدیالتتع-الفائدةرلسعةعياریالمالمقارنةلتشكيةدإعا فإن،٢٢٠٢ینایر١تاریخمناعتباراً 

عالقــاتأولتعاقدیــةادیــةالنقالتــدفقاتعلــىراتييــ تغالآثــارلــكذفــيبمــا لفائــدة،الســعرلمعياریــةالمقارنــةاتشكيلةإعادنتيجةالماليةالتقاریر
فــيالــواردةالمتطلبــاتبعــضمــناســتثناءاتالتعــدیالتتقدمبدیل.مقارنةبسعردةالفائلسعریةالمعيار ةنر ا قالمتبدالسانعاتجةالنالتحوط

٧رقــملماليــةاتقــاریرالادإلعــدالــدوليوالمعيــار٣٩مرقــ وليالــداســبيالمح يــاروالمع٩رقــميــةالمالالتقــاریرإلعــدادالــدوليالمعيــارمــنكــل
التــدفقاتتحدیــدأســاسفــيبــالتغييراتالمتعلقــة١٦رقــمالماليةالتقاریرإلعدادوليالدرلمعيا وا٤رقميةالمالریر ا لتقاداعدإليالدولوالمعيار

التحوط.ومحاسبةجاریاإلعقودوباتومطلالماليةمطلوباتواليةالماللموجوداتلالتعاقدیةیةالنقد

لــذياالماليــةالمطلوبــاتأوالموجوداتلبندعاقدیةالتةلنقدیاالتدفقاتتحدیدسا سأفيراتغييالتحاسبةبممنشأةالتقومأنتدیالالتعتتطلب
ضــافةباإلالماليــة.لمطلوبــاتاأوجــوداتالمو بنــدلالفعلــيالفائــدةســعرثتحــدیخاللمنةالفائدلسعریةالمعيار المقارنةيلتشكإعادةیتطلبه

.التحوطةبسمحا اتبتطللممعينةاستثناءاتیوفرفإنه،ذلكإلى

بــينةدئــ الفا بأســعارالمرتبطــةو المشــتقةغيــرالماليــةمطلوبــاتوالاتلموجــودلبــالتعرضتتعلــقمقابلــةأطــرافمــعاقشــاتمنجموعــةالمتجــري 
زةالمــوج ليــةا الممــاتو لعالمحــولهري جــو تــأثيرلتعــدیالتلكــون ینأالمتوقــعغيــرنمهأنةاإلدار ترى .٢٠٢٢سنةبعدتستحقوالتيالبنوك

.عةمجمو للالمرحليةموحدةال

ةالمحاسبية الرئيسيتقدیرات واألحكام لا
لسياســات ق ابيــ تطثر علــى تــؤ لتــيضــع التقــدیرات واالفتراضــات اإلدارة و ن اب مــ المرحليــة یتطلــ المــوجزة الموحــدةعلومــات الماليــة اد المإن إعــد

دة عوامــل اضــات حــول عــ إلــى افتر ورة ضــر الت بتســتند هــذه التقــدیرا.فاریلمصــ ال و لــدخ ات وابــ و لنــة للموجــودات والمطلالغ المعوالمبــ المحاســبية 
ي هـــذه ة فـــ بليعليـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى حـــدوث تغيـــرات مســـتقالفئج الي فقـــد تختلـــف النتـــا وبالتـــ دم التأكـــد، وتـــة مـــن الحكـــم وعـــ تضـــمن درجـــات متفا ت
يــق رة عنــد تطبها اإلداتخــذتاتــيالة األخــرى م الجوهریــ ا كــ ح األ، كانــتةحليالمر ةالموجزة الموحدلمالية علومات ان المت. عند اإلعداد، فإ یراقدلتا

الموحــدةيــة مالم والمصــادر المطبقــة فــي المعلومــات الحكــا األات غيــر المؤكــدة نفــس تقدیر ئيسية للجموعة والمصادر الر اسات المحاسبية للمالسي
.٢٠٢١دیسمبر ٣١ي للسنة المنتهية فمدققة لا

امةالهبيةحاست الماسملخص السيا-٣

اليةلمانات أسس إعداد البيا١-٣

"التقــاریر الماليــة المرحليــة" الصــادر عــن–٣٤حاســبي الــدولي رقــم ر المالمرحليــة وفقــًا للمعيــا المــوجزة الموحــدةيانــات الماليــة تــم إعــداد هــذه الب
بية المتحدة.ر علاات  مار اإلولةفي دا هت القوانين المعمول بلمتطلبا طبقاً ة الدولي وكذلك يحاسبمالر  معایياللس مج 

ت المالية.دوااألدة تقييم بعض اء إعا ستثنا بالتكلفة التاریخية،  لمبدأ وفقًا  المرحلية الموجزة الموحدةت المالية  نا يا لباادإعدتم 

.المجموعــةت الما معــ غالبيــةفــيتخدمةســ موهو العملــة اللمتحدة لعربية ارات ابدرهم اإلما المرحلية الموجزة الموحدةة تم عرض البيانات المالي
الف ذلك.ذكر خ أقرب ألف ما لم یُ یبها إلىي تم تقر بالدرهم اإلماراتالمالية المعروضةتلوما معاليع إن جم

نویة ســ لاالموحــدةات الماليــةن البيانــ هــا ضــمات المطلــوب إدراج معلومــ الع مرفقــة جميــ لاة المرحليــ المــوجزة الموحــدةالماليــة ات يانــ البال تتضــمن 
وللســنة مــا فــيقــة للمجموعــة كالموحــدة المدقاليــة الســنویة البيانــات المالرجــوع إلــى المــوجزة الموحــدةة ه البيانــات الماليــ ذهــ ةراءعنــد قــ ب ویجــ 

ســبتمبر٣٠فــي تهيــة المنأشــهرتســعةالج األعمــال لفتــرة تــائلني الضــرور مــنليسنه إ ذلك، ف. باإلضافة إلى ٢٠٢١دیسمبر ٣١المنتهية في
.٢٠٢٢ر دیسمب٣١نتهي في ية التي ستنة المالللسعةوقلمتا لنتائج األعمال  اً قيقدمؤشراً يتعطأن  ٢٠٢٢
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

ةلماليد البيانات اأسس توحي٢-٣

ها.طر عليركة المسيللبنك والشت المالية  بيانا تتضمن الالمرحلية  الموجزة الموحدةلية  إن البيانات الما 

:یكون للبنكة عندما ر طيسالتتحقق

مر بها؛على المنشأة المستثسيطرة•
بها؛ وستثمرمنشأة المالمعتلك العوائد، وذلك من ارتباطاتهحق فيالمتغيرة، أو الالتعرض للعوائد•
مستثمر.غ عوائد الر على مباللتأثيمنشأة المستثمر بها للاعلىرة سيـطى الالقدرة عل•

ح عنهــا فــي البيانــات الماليــة التــي تــم اإلفصــا ة التابعــة لــه و بنــك والشــركالماليــة لللبيانــات من اتضتليةالمرح الموجزة الموحدةليةالما ات  يانإن الب
.نكلبا ة بخاصالالماليةریر  التقا فترة  نفسلابعة المالية للشركة التاتانداد البيعإ تم ی.  ٢٠٢١دیسمبر ٣١في  تهية ة للسنة المنالسنویة المدقق

لهامةية اسبمحاالاسات يسلا٣-٣

ــةقبـــلمـــنالمتبعـــةمحاســـبيةالاســـاتلسياإن ــدةالمـــوجزةالماليـــةالبيانـــاتإعـــدادفـــيالمجموعـ ــلمـــنلمتبعـــةالتلـــكمماثلـــةالمرحليـــةالموحـ قبـ
يةاســــبالمح تا ســــ سيا الفــــيتيــــراالتغءباســــتثنا ،٢٠٢١یســــمبرد٣١فــــييــــةلمنتهاللســــنةســــنویةالحــــدةمو الالماليــــةتالبيانــــا فــــيالمجموعـــة

.١-٢حضا یاإلفيموضحةال

ربية المتحدة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات الع-٤

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمهمر دألف
)ققة(مد(غير مدققة) 

زي:حدة المركمتة اليالعربمارات اإلصرفمدىأرصدة ل
٨٤٬٦٨٢٣٤٬١٠٤ي الحساب الجار 

٣٣٤٬٤٨٢٣٤٥٬٦٣٥زاميةاإللنقديالطياالحتيا ةعودی
٤٩٩٬٨٤٩٣٤٩٬٩٥٧نقدیةأذونات 

٥٢٥٬٠٠٠٦٢٥٬٠٠٠ئع لليلة واحدةاود

١٬٤٤٤٬٠١٣١٬٣٥٤٬٦٩٦
٩٣٬١٦٨٩٦٬٦٨٨ق دو نقد في الصن

١٬٥٣٧٬١٨١١٬٤٥١٬٣٨٤

ة.اليوميك  بنالياتغير متاحة لتمویل عملالمركزي حدة  المتبية ر علاات  اإلمار رفصمدى لزاميةلاإلعة  ودیالإن
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(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١٠-

ستحقة من البنوك األخرى مغ المب-٥

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمدرهمألف
ققة)(مد(غير مدققة) 

٢٬٤٥٨٬٢٣٠٢٬٦٤٢٬٦٣٤ألجلئعودا
٢٥٬٩٠٥٢٩٬٦٦٣بالطلتحتع ودائ

٨٬٦٣٩١٬١٨٧٥٢٬٩٦٥ةليما تا سمؤسقروض ل

٣٬٦٧٢٬٧٧٤٣٬٤٢٥٬٢٦٢األخرى وكنبلن اإجمالي المبالغ المستحقة م
)٢٬٦٩٩()٣٬٠٨٨(المتوقعةصص الخسارة االئتمانيةمخ 

٣٬٦٦٩٬٦٨٦٣٬٤٢٢٬٥٦٣خرى بلغ المستحق من البنوك األصافي الم

يةفار غجلة اقحسب المنطلبنوك األخرى قة من استحلماالمبالغاليإجم
٢٬٥٧٢٬٠٩٤٢٬٧٥٦٬٤٩٧داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

١٥٧٬٢٨١١٨٠٬٦٧٥يالتعاون الخليج مجلس داخل دول 
٩٤٣٬٣٩٩٤٨٨٬٠٩٠ى الدول األخر 

٣٬٦٧٢٬٧٧٤٣٬٤٢٥٬٢٦٢

٢٠٢١دیســمبر ٣١(٢٠٢٢ســبتمبر٣٠فــي كمــا ىألولــ لــة اى علــى أنهــا ضــمن المرح ر ألخــ اوكن البنــ تحقة مــ المبالغ المسعميج تم تصنيف
لــم درهــم).مليون ٢٬٧–٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في همدر مليون ٣٬١ائتمان متوقعة المرحلة األولى) بمبلغ خسارة-

دیســمبر ٣١(٢٠٢٢برســبتم٣٠فــي المنتهيــة ةخالل الفتر ى األخر البنوك صدة المستحقة مني األر لا مج ل في إالمراح تكن هناك حركة بين 
بين المراحل).ال توجد حركة -٢٠٢١

الميوذمم مدینة عن التمویل اإلسسلفيات و قروض -٦

٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)دققة) غير م(
٥٬٠٩٠٬٩٧٢٥٬٦٦٣٬٨٣٤قروض

٨٩٩٬٤٤٣٨٥٣٬٤٨٢فلمكشو السحب على ا
١٨٨٬١٨٦١٩٥٬٠٩٥يمسالتمویل إمنتجات  

١٤٣٬٩٣٣١٢٩٬٤٢٠قروض مقابل إیصاالت أمانة
-١٨١٬٨١٤مشتركةقروض
٧٨٬١٣٣٤٨٬٢٨٢أخرى 

٦٬٥٨٢٬٤٨١٦٬٨٩٠٬١١٣إجمالي القروض والسلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي
)٣٠١٬٥٥٩()٣٢٤٬٣٦٢(ئتمانية المتوقعةة االمخصص الخسار 

٦٬٢٥٨٬١١٩٦٬٥٨٨٬٥٥٤سلفيات والذمم المدینة عن التمویل اإلسالميصافي القروض وال
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(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١١-

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
مألف درهدرهمألف

)(مدققةغير مدققة) (
يداصتالقالقطاع اب حساإلسالمي التمویل نلمدینة عمم اوالذت وض والسلفياالقر لياإجم

٨٨٠٬٠٤٦٨٧٦٬١٣٧تجارة الجملة والتجزئة
٢٬٨٥٦٬٨٥٠٣٬٣٦٩٬٧٣٦اتءواإلنشا العقارات  

٣٩٥٬٣٦٤٤٠٤٬٠٨٠قروض شخصية وأخرى 
٤٢٣٬٩١٨٤١١٬٧٠٤التصنيع

١٬٤٥٦١٬١٧٥بها المرتبطةألنشطةاو ةراعالز 
١٧٠٬٣٠٤١٦٤٬١٢٠نقل واتصاالت

٥٢٠٬٥٠٣٣٣٢٬٨٩٦ماليةساتمؤس
١٬٣٣٤٬٠٤٠١٬٣٣٠٬٢٦٥ى وأخر ماتدخ 

٦٬٥٨٢٬٤٨١٦٬٨٩٠٬١١٣

ميالتمویل اإلسالوالذمم المدینة عنت سلفيارصدة القروض والأيلافي إجمالحركة 

مجموعال٣حلة المر ٢مرحلة ال١حلةالمر 
هملف در ألف درهمأمدرهف ألهمألف در 

٢٠٢١٥٬٨٧٤٬١٥٣٤٢٤٬٢٢٣٥٩١٬٧٣٧٦٬٨٩٠٬١١٣دیسمبر ٣١تریة كما في فدلقيمة الإجمالي ا
٤٦٬٩٠٣٨٠٤٬٨٦٨-٧٥٧٬٩٦٥موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها 

)١٬٠٧٩٬٠٩٩()١٢٬٩٢٨()١٢٬٨٣٨()١٬٠٥٣٬٣٣٣(موجودات تم التوقف عن تثبيتها أو سدادها 
--)١٬٦٠٩(١١٬٦٠٩ةلح ر المإلى  ل  ا نتقاال
--٧٤٬٩١٥)٧٤٬٩١٥(٢ةلح ر المإلى  ل  ا نتقاال
-٦٬٣٩٠-)٦٬٣٩٠(٣ةلح ر المإلى  ل  ا نتقاال

)٣٣٬٤٠١()٣٣٬٤٠١(--المشطوبات

٥٬٤٩٩٬٠٨٩٤٨٤٬٦٩١٠١٥٩٨٬٧٦٬٥٨٢٬٤٨١(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠كما في 

لمجموعا٣لة المرح ٢ة حلالمر ١لة مرح لا
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠٦٬٨١٣٬٥٢٩٣٨٢٬٨٧٧٧٩٥٬٤٢٧٧٬٩٩١٬٨٣٣دیسمبر ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في 
٣٧٤٬٦٧٠-٣٧٤٬٣٠٦٣٦٤موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها 

)١٬٤٤٥٬٠٢٩()٢١١٬٧٢٥()١٩٩٬٠٠٩()١٬٠٣٤٬٢٩٥(سدادها ف عن تثبيتها أو التوقموجودات تم 
--)٥٬٦٨٩(١٥٬٦٨٩ةلح ر المإلى  ل  ا نتقاال
-)٦٬٤١٩(٢٦٠٬٦٧٥)٢٥٤٬٢٥٦(٢ةلح ر المإلى  ل  ا نتقاال
-٤٥٬٨١٥)١٤٬٩٩٥()٣٠٬٨٢٠(٣ةلح ر المإلى  ل  ا نتقاال

)٣١٬٣٦١()١٣١٬٣٦(--المشطوبات

٥٬٨٧٤٬١٥٣٤٢٤٬٢٢٣٥٩١٬٧٣٧٦٬٨٩٠٬١١٣مدققة)(٢٠٢١بر دیسم٣١ي كما ف
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(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١٢-

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

:تمویل اإلسالميذمم المدینة عن الوالسلفيات وض والض قيمة القر الحركة في مخصص انخفا

عالمجمو ٣رحلةالم٢ةرحلالم١ة رحلالم
لف درهمأهملف در أألف درهمألف درهم

ا في كمعة وقاالئتمان المترةسا خ تمخصصا 
٢٠٢١٧٩٬٢٩٧٣٦٬٢٤١١٨٦٬٠٢١٣٠١٬٥٥٩دیسمبر ٣١

٨٬٧٢٩٩٨١٧٢٬٤٢١٨٢٬١٣١موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها 
)٢١٬٩٣١()٧٩()٢٬٣٢٤()١٩٬٥٢٨(موجودات تم التوقف عن تثبيتها أو سدادها 

)٣٬٩٩٦()٣٬٩٩٦(ترجعاتسم
--)٤٠(١٤٠ةلح ر المإلى  ل  ا نتقاال
--١٬٤١١)١٬٤١١(٢ةلح ر المإلى  ل  ا نتقاال
-٧٩-)٧٩(٣ةلح ر المإلى  ل  ا نتقاال

)٣٣٬٤٠١()٣٣٬٤٠١(--مشطوبات

يد الختامي رصال
٦٧٬٠٤٨٣٦٬٢٦٩٥٢٢١٬٠٤٣٢٤٬٣٦٢(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 

المجموع٣حلة المر ٢المرحلة ١المرحلة 
همألف در درهمألف ألف درهممدرهألف

مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة كما في 
٢٠٢٠١١٢٬٣١٨٣٩٬٥٢٣٢٠٠٬٣٣٦٣٥٢٬١٧٧دیسمبر ٣١

)٨٬٨٧٧(٢٦٬٢٤٦)٦٬٢٨٩()٢٨٬٨٣٤(ترةالفل يمة المحمل خاللقاصافي انخفاض
)٥٬٣٨٠()٥٬٣٨٠(--مسترجعات

--)٢٢٣(١٢٢٣لةالمرح ىلقال إاالنت
--٤٬٠٢٨)٤٬٠٢٨(٢لةالمرح ىلقال إاالنت
-١٬١٨٠)٧٩٨()٣٨٢(٣لةالمرح ىلقال إاالنت

)٣٦٬٣٦١()٣٦٬٣٦١(--اتمشطوب

تاميالرصيد الخ 
٧٩٬٢٩٧٣٦٬٢٤١١٨٦٬٠٢١٣٠١٬٥٥٩(مدققة)٢٠٢١ر بمسدی٣١في كما 
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(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١٣-

ن التمویل اإلسالمي (تتمة)عمدینةقروض وسلفيات وذمم -٦

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

دققة)(غير م٢٠٢٢سبتمبر٣٠
عمو مجال٣المرحلة ٢رحلة الم١مرحلة لا

ألف درهمرهمألف ددرهمفلأرهمألف د

٥٬٨١٢٬٤٥٥-٥٬٤٩٩٬٠٨٩٣١٣٬٣٦٦)٨-١ئات(فجةمنت
١٧١٬٣٢٥-١٧١٬٣٢٥-)١٢-٩فئات (منتجة تستدعي المراقبة

١٠٠٬٥٣٢١٠٠٬٥٣٢--)١٣فئة (تستدعي االنتباه
٢٩٢٬٥٣٧٢٩٢٬٥٣٧--)١٤فئة (ا هبمشكوك 

٢٠٥٬٦٣٢٢٠٥٬٦٣٢--)٥١ةفئ(ة  ر خسا 

٥٬٤٩٩٬٠٨٩٤٨٤٬٦٩١٥٩٨٬٧٠١٦٬٥٨٢٬٤٨١ةلدفتریاإجمالي القيمة 
)٣٢٤٬٣٦٢()٢٢١٬٠٤٥()٣٦٬٢٦٩()٦٧٬٠٤٨(وقعةلمتن اما خسارة االئت

٥٬٤٣٢٬٠٤١٤٤٨٬٤٢٢٣٧٧٬٦٥٦٬١١٩٦٬٢٥٨یةالقيمة الدفتر 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
عالمجمو ٣مرحلة ال٢رحلة ملا١ة المرحل

ألف درهمألف درهممرهألف دمألف دره

٦٬١٠٥٬٢٥٠-٥٬٨٧٤٬١٥٣٢٣١٬٠٩٧)٨-١ئات(فجةمنت
١٩٣٬١٢٦-١٩٣٬١٢٦-)١٢-٩فئات (منتجة تستدعي المراقبة

١١٠٬٦٠٨١١٠٬٦٠٨--)١٣فئة (تستدعي االنتباه
٤٤٨٬١٨٧٤٤٨٬١٨٧--)١٤فئة (ا هبمشكوك 

٣٢٬٩٤٢٣٢٬٩٤٢--)٥١ةفئ(ة  ر خسا 

٥٬٨٧٤٬١٥٣٤٢٤٬٢٢٣٥٩١٬٧٣٧٦٬٨٩٠٬١١٣ةلدفتریاإجمالي القيمة 
)٣٠١٬٥٥٩()١٨٦٬٠٢١()٣٦٬٢٤١()٧٩٬٢٩٧(وقعةلمتن اما خسارة االئت

٥٬٧٩٤٬٨٥٦٣٨٧٬٩٨٢٤٠٥٬٧١٦٥٥٤٥٨٨٬٦٬یةالقيمة الدفتر 

مليــون درهــم) ٥٩١٬٧٤–٢٠٢١بردیســم٣١درهم (يون مل٥٩٨٬٧٠ وقدره اً غلبم٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في غت القروض غير المنتجة لب
بلــغ القيمــة بمضومخصــص انخفــا مليــون درهــم)،٩٨٩٬٢٢-٢٠٢١مبر دیســ ٣١مليــون درهــم (٩٤٣٬٦٦بقيمــة بضماناتجيدًا  والمشمولة  
ـــون د٢٢١٬٠٥ –٢٠٢١ســــمبردی٣١(م درهــــ ون يــــ لم١٬١٦٤٬٧١مليــــون درهــــم)، بإجمــــالي مبلــــغ ١٨٦٬٠٢–٢٠٢١رســــمبدی٣١(رهــــم مليـ

.مرة)١٬٩٩–٢٠٢١دیسمبر٣١مرة من القروض غير المنتجة (١٬٩٥تعادل، وهي ون درهم)ليم١٬١٧٥٬٢٤
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(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١٤-

ستثماریةية االمالاق الاألور -٧

ي:یة تتألف مما یللية االستثمار األوراق الما 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١برتمبس٣٠
ألف درهمدرهمألف

ة)دقق(م) ةقق(غير مد
أو الخسائرل األرباح ال ادلة من خة العبالقيمية لمالق اراو أل ا

١٣٬٠٨٦١٦٬٣٦٦األوراق المالية المدرجة
٢٤٤٢٥٠وراق المالية المدرجةاأل-أموال لالستثمار االختياري تدیرها أطراف ثالثة  

٣٬٣٣٠١١٦٬٦١٦

األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٩٦٠٬٣٩٥٩٩٦٬٥٨١األوراق المالية المدرجة

١٬١٩١١٬١٩٤األوراق المالية غير المدرجة

٩٦١٬٥٨٦٩٩٧٬٧٧٥

المطفأةاألوراق المالية بالتكلفة 
٦٥٬٣١٣٦١٢٠٬٤٥٧أدوات الدین المتداولة

١٬٣٤٠٬٢٣٢١٬١٣٤٬٨٤٨لية االستثماریةإجمالي األوراق الما
)٢٬٢٢٧()١٬٧٩٣(مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة

١٬٣٣٨٬٤٣٩١٬١٣٢٬٦٢١صافي األوراق المالية االستثماریة

المنطقة الجغرافيةإجمالي األوراق المالية االستثماریة حسب 
١٬٠٥٩٬٦١٨٩٣٣٬٩٢٨ية المتحدةلعربداخل اإلمارات ا

٢٥٢٬٢٣٦١٦٦٬٥٣٦ضمن دول مجلس التعاون الخليجي
٢٨٬٣٧٨٣٤٬٣٨٤بلدان أخرى 

١٬٣٤٠٬٢٣٢١٬١٣٤٬٨٤٨

) ١المرحلــة -٢٠٢١دیســمبر ٣١(٢٠٢٢ســبتمبر٣٠كمــا فــي یون علــى أنهــا ضــمن المرحلــة األولــىيــع اســتثمارات الــدف جمیــتم تصــني
لــم تكــن هنــاك.)مدرهــ يــون مل٢٬٢٣–٢٠٢١دیســمبر ٣١(٢٠٢٢ســبتمبر٣٠كمــا فــي درهــم ون مليــ ١٬٧٩مبلــغ ائتمــان متوقعــة بارة بخســ 

حركــة بــين توجــدال -٢٠٢١دیســمبر ٣١(٢٠٢٢ســبتمبر٣٠المنتهيــة فــي الفترةلة خالاالستثماریلماليةحل في األوراق احركة بين المرا
المراحل).



لهلتابعةاالشركةع و م.طني ش.و النینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١٥-

رى أخموجودات -٨

٢٠٢١ر یسمبد٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

قة)(مدق(غير مدققة) 
١٥٦٬٥٦٥١٧٨٬٣٦٢مستحوذ عليها من خالل تسویة دین*ممتلكات –المخزون  
٣٢٬٥١٤٣٢٬٦٢٠تحقة القبضفائدة مس

٣٥٬٦٧٩٢٨٬٠٠٤ودائعو اً مقدموعة مصاریف مدف
٣٬٢٩٤٤٬١١٧أخرى 

٢٢٨٬٠٥٢٬١٠٣٢٤٣

لخــالال شــيءبمبلــغ المخــزون لمجموعــة انخفــاض فــي قيمــة اجلتســ .لــدینســویة ا* یمثــل المخــزون العقــارات المســتحوذ عليهــا مــن خــالل ت
).مدرهمليون ٣٬٧٤–٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢سبتمبر٣٠في ة  المنتهية  فتر لا

مالء للعسالميةع اإلدائلو او مالءدائع العو -٩

٢٠٢١بر یسمد٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 
٤٬٧٨٨٬٣٥٨٤٬٤٩٩٬٢٢٠ألجلودائع 

٢٬٦٤٢٬٩٢٩٢٬٨٩١٬٨٥٦اریةج حسابات  
١٦٥٬٥٨٤١٧١٬٤٥٩رودائع توفي

٧٠٬١٦٢٨٤٬٧٢١ةميإلسالاةمصرفيدمات الالخ ودائع عمالء 
١٬٥٩٦٣٥٢٬٨٦٤نقدیةاتتأمين

٧٬٦٩٨٬٦٢٩١٢٠٧٬٧٠٠٬

متحدة. هي من عمالء داخل دولة اإلمارات العربية الوالودائع اإلسالمية للعمالء العمالء ودائعإن جميع



لهلتابعةاالشركةع و م.طني ش.و النینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١٦-

رى لوبات أخمط-١٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف
ة)دقق(ممدققة) (غير

٣٧٬١٩٩٢٦٬٦٢٥ذمم دائنة
٢٣٬٧٢٦١٢٬٥١٤لدفعمستحقة افوائد  

٢٠٬٠٩٥١٨٬٨٧٣نهایة الخدمة للموظفينمكافأة  صص مخ 
٣٬١٧٧١٬٢٨٤خرى یا الموظفين األمزا

١٠٬٦١٩١٠٬٦١٩لدفعمستحقة ااح  توزیعات أرب
٤١٤٣٩٤القبوالتقعة علىو ن المتمخصص خسارة االئتما 
٦٬٢٠١٦٬٣٤١)١٢ح  یضا لطارئة (إاوالمطلوباتاللتزاماتاقعة علىو ن المتمخصص خسارة االئتما 
٦٠٬١٩٥٧٤٬٠٤٩شيكات على أصحابها 

٥٬١٣٧٥٬٢٣٥بند مطلوبات عقود اإلیجار
١٧٬١١٢٠٨١٧٬٧أخرى 

١٨٣٬٨٧٥١٧٣٬٦٤٢

المال رأس-١١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

مل:لكا دفوع با وممصدر
منها درهم لكل١مة بقياديعهمن سليو م٢٬٠٠٠

٠٠٠٬٠٠٠٬٢٠٠٠٬٨٤٨٬١)منها درهم لكل١بقيمة مليون سهم عادي ٨٤٨٬١-٢٠٢١(

فيما  ٢٠٢١أبریل  ٢٥بتاریخ  CBUAE/BSD/N/2021/2200رقم  شعار  واإلالمركزي  مصرف اإلمارات العربية المتحدة  وفًقا لمتطلبات  
"با لیتعلق  المال  كفایة  لحد األدنى  ٢٠المنعقد بتاریخ  اجتماع الجمعية العمومية" وبعد موافقة المساهمين في  المصرفائح  لو حسب  رأس 

أسهم منحة من األرباح  كمليون درهم ١٥٢م عن طریق إصدار مليار دره٢إلى  بالكامل  المدفوع البنك  المرأس ، تمت زیادة ٢٠٢٢یونيو 
.غير الموزعة



لهلتابعةاالشركةع و م.طني ش.و النینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١٧-

ئة ار ات طت ومطلوب امالتز ا-١٢

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١رسبتمب ٣٠
همألف در درهمألف

(مدققة)غير مدققة) (

١٬٦١٠٬٢٤٩١٬٨٠٥٬٣٤٩ضمانخطابات  
١٥٤٬٣٤٨١٤٥٬٢٢٩اعتمادات مستندیة

١٬٧٦٤٬٥٩٧١٬٩٥٠٬٥٧٨

١٬١٧٠٬٢٩٣١٬١٣١٬٧٢٣مدید االئتمانلتت  لتزاما ا
٣٧١٬٨٣٣٦١٥٬١٤٥أخرى 

٣٬٣٠٦٬٧٢٣٣٬٥٣٣٬٩١٦

يةلجغرافالمنطقة اسب حالطارئة اللتزامات والمطلوبات اجمالي إ
٣٬٢٣٣٬٨٦٢٣٬٤٥٤٬٠٤٤حدةية المتربعلة اإلمارات الخل دو دا

٨٦١٬٧٢٨٧٢٬٧٩ةمتحدات العربية الاإلمار ولة خارج د

٧٢٣٬٣٠٦٬٣٩١٦٬٥٣٣٬٣

طارئةتزامات والمطلوبات الللال لة المقاباالئتمان المتوقعةخسارة صات ومخصلحركة في إجمالي الرصيدا

لمجموعا٣لة رح لما٢لة المرح ١لة مرح ال
درهمفلأدرهمألفهمألف در مهألف در 

٢٠٢١١٬٨٩٦٬٩٦٣٣٬٨٦٧٤٩٬٧٤٨١٬٩٥٠٬٥٧٨دیسمبر٣١في ة كما لدفتریإجمالي القيمة ا
٢٧٦٬٧٥٩-٢٧٦٬٦٤٨١١١ها راؤ شموجودات جدیدة نشأت أو تم

دها اسدوا أتم التوقف عن تثبيتهت اموجود
)٤٦٢٬٧٤٠(--)٤٦٢٬٧٤٠(المشطوبات)ءباستثنا (

--٢٬٣٧٦)٢٬٣٧٦(٢رحلة ملاى  النتقال إلا

١٬٧٠٨٬٤٩٥٦٬٣٥٤٤٩٬٧٤٨١٬٧٦٤٬٥٩٧مدققة)غير (٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 

مجموعال٣المرحلة ٢المرحلة ١لة ح مر ال
همألف در ملف درهأألف درهمهمدر ألف

٢٠٢١٢٬٣٨٢٬٥٣٩٢٬٢٥١٤٩٬٦٧٤٢٬٤٣٤٬٤٦٤نایر  ی١في ة كما لدفتریة اإجمالي القيم
٢٧٤٬٤٦٩--٢٧٤٬٤٦٩شراؤها موجودات جدیدة نشأت أو تم

دها اسدوا أتم التوقف عن تثبيتهموجودات 
)٧٥٨٬٣٥٥(--)٧٥٨٬٣٥٥(١المشطوبات)ءستثنا ا ب(

--١٬٦١٦)١٬٦١٦(٢رحلة ملاى  النتقال إلا
-٧٤-)٧٤(٣رحلة ملاى  النتقال إلا

١٬٨٩٦٬٩٦٣٣٬٨٦٧٤٩٬٧٤٨١٬٩٥٠٬٥٧٨(مدققة)٢٠٢١دیسمبر٣١ا فيكم



لهلتابعةاالشركةع و م.طني ش.و النینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١٨-

(تتمة) ئةار ات طت ومطلوب التزاما-١٢

ئةالطار ت طلوبالملتزامات وايمة اال اض قانخفصص خمفيحركة ال

المجموع٣ة المرحل٢المرحلة ١المرحلة
لف درهمأألف درهمألف درهممألف دره

عة ئتمان المتوقصات خسارة االمخص
٦٬٣٤١-٢٠٢١٦٬٣٣٤٧دیسمبر٣١ي كما ف

٢٬٣١١-٢٬٢١١١٠٠اؤها ر شأو تم موجودات جدیدة نشأت 
دها اسدا أوتم التوقف عن تثبيتهموجودات

)٢٬٤٥١(-)١٢()٢٬٤٣٩((باستثناء المشطوبات)
--٢٨)٢٨(٢المرحلة إلىالمحول

لختاميالرصید ا
٦٬٢٠١-٦٬٠٧٨١٢٣)مدققةیر (غ٢٠٢٢رسبتمب٣٠ي كما ف

وعالمجم٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهممألف درهألف درهمف درهملأ

توقعة مصصات خسارة االئتمان الخ م
٧٬١٧٧-٢٠٢٠٧٬١٧١٦دیسمبر ٣١يفا كم

٣٬٦٢٩--٣٬٦٢٩اؤها ر شأو تم موجودات جدیدة نشأت 
دها اسدا أوتم التوقف عن تثبيتهموجودات

)٦٥٤٬٤(-١)٤٬٤٦٦((باستثناء المشطوبات)

لختاميالرصید ا
٦٬٣٤١-٦٬٣٣٤٧)مدققة(٠٢١٢دیسمبر٣١ي كما ف

لطارئة مع المراحل:اات ات والمطلوبتصنيف االلتزام
قة)غير مدق(٢٠٢٢سبتمبر٣٠

عالمجمو ٣حلة لمر ا٢لة حالمر ١ة لالمرح
رهمألف دهمألف در لف درهمأألف درهم

١٬٧١٢٬٢٥٢-١٬٧٠٨٬٤٩٥٣٬٧٥٧)٨-١منتجة (فئات  
٢٬٥٩٧-٢٬٥٩٧)١٢-٩تمنتجة (فئا 

٣٥٩٣٥٩)١٣تستدعي االنتباه (فئة 
١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥)١٤مشكوك بها (فئة 

٣٨٬٦٢٤٣٨٬٦٢٤)١٥خسارة (فئة 

١٬٧٠٨٬٤٩٥٦٬٣٥٤٤٩٬٧٤٨١٬٧٦٤٬٥٩٧ةمجموع القيمة الدفتریة اإلجمالي
)٦٬٢٠١(-)١٢٣()٦٬٠٧٨()١١خسارة االئتمان المتوقعة (إیضاح  

١٬٧٠٢٬٤١٧٦٬٢٣١٤٩٬٧٤٨١٬٧٥٨٬٣٩٦القيمة الدفتریة



لهلتابعةاالشركةع و م.طني ش.و النینك أم القيو ب
ةحليالمر الموجزةالموحدة إیضاحات حول البيانات المالية

(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-١٩-

(تتمة) ئةار ات طت ومطلوب التزاما-١٢

:(تتمة)لطارئة مع المراحلاات ات والمطلوبتصنيف االلتزام

٢٠٢١مبردیس٣١
المجموع٣المرحلة ٢ة حلالمر ١المرحلة 

همألف در درهمألفمف درهألف درهمأل

١٬٨٩٨٬٢٣٤-١٬٨٩٦٬٩٦٣١٬٢٧١)٨-١منتجة (فئات  
٢٬٥٩٦-٢٬٥٩٦-)١٢-٩(فئات  منتجة 

٣٥٩٣٥٩--)١٣ة (فئهتستدعي االنتبا 
١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥--)١٤ها (فئة بمشكوك 

٣٨٬٦٢٤٣٨٬٦٢٤--)١٥خسارة (فئة 

١٬٨٩٦٬٩٦٣٣٬٨٦٧٤٩٬٧٤٨١٬٩٥٠٬٥٧٨ریة اإلجماليةتفمجموع القيمة الد
)٦٬٣٤١(-)٧()٦٬٣٣٤(ةرة االئتمان المتوقعخسا 

١٬٨٩٠٬٦٢٩٨٦٠٣٬٤٩٬٧٤٨١٬٩٤٤٬٢٣٧الدفتریةالقيمة 

في   بمبلغ  ر اماتالتز المجموعةرتب على  ت،٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما  دره٤٬٤٦أسمالية  (مليون  مليون ٣٬٠٤–٢٠٢١دیسمبر  ٣١م 
رهم). د

قيمةالاض انخفخسائر يافص-١٣
المنتهية فيأشهر تسعةال

ة) (غير مدققسبتمبر٣٠
درهملف  أهمدر ألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٩٬٢٠٣٦٬٣٢٣إلسالميتمویل االعنالمدینة والذمم القروض والسلفيات  
٣٨٨٣٬٣٨٣مبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

٤٤١)٤٣٤(اق المالية االستثماریةر األو 
٢٠٧٥الءت العمقبوال

٢٬٥٦١)١٤٠(التزامات ومطلوبات طارئة
٢٬٨٠٣-ةيمالقفاض  انخ –ات  متلكتقييم الم

٩٬٠٣٧٦١٥٬٥٨حملخفاض القيمة المإجمالي ان
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-٢٠-

للسهم والمخفف الربح األساسي -١٤

.السنةل خالدرة یة المصمين على متوسط عدد األسهم العادلمساهل ائدلعاالربحبتقسيم الربح األساسي للسهم الواحدب سا یتم احت

المنتهية في أشهرتسعةالفترة المنتهية في رشهأثةالثال ة فتر 
) دققةمر (غيتمبربس٠٣) (غير مدققةسبتمبر٠٣

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

٩٤٬٦٣٢٦٣٬١٩٦٩٢٨٬٢٥٩١٩٤٬٦٧٦لف درهـم)(أة  للفتر بح  الر 

١٬٨٩٩٬٧٨٠١٬٨٩٩٬٧٨٠١٬٨٩٩٬٧٨٠١٬٨٩٩٬٧٨٠(ألف)المرجح لعدد األسهم وسطالمت

٠٥٬٠٠٣٬٠١٤٬٠١٠٬٠درهـم)للسهم (ألساسي بح االر 

.أسهم المنحة الصادرة خالل الفترة الحاليةأن بشلفترة المقارنة مسهیتم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األ

. ٢٠٢١سبتمبر٣٠و٢٠٢٢سبتمبر٣٠في كما بح األساسي للسهمتخفيض الر ل مل أن تؤدي تح عادیة مأسهم يال یوجد أ

وزیعات األرباح ت-١٥

مليون ١٤٧٬٨٤بمبلغ  ٪٨ح بنسبة  أربا مين توزیعات  اهسمقر ال، أ ٢٠٢٢رسما ١٤قد في  الجمعية العمومية السنوي المنعماعاجتلخال
ون درهم).ملي١٤٧٬٨٤–٢٠٢٠( ٢٠٢١ردیسمب٣١ة في يالسنة المنتهصوصبخ درهم 

ة دینقال شبه النقدیة و -١٦

٢٠٢١ر  مبسبت٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠
لف درهمأدرهمألف

مدققة)غير  ((غير مدققة) 

١٬٥٣٧٬١٨١١٬٥٦٧٬٩٤٧)٤(إیضاح  كزي المتحدة المر عربية الت  راصرف اإلما أرصدة لدى مو قد ن
٣٬٦٧٢٬٧٧٤٣٬١٨٩٬٨٠٦)٥حن بنوك أخرى (إیضا ممبالغ مستحقة 

)  ٣٣٢٬٩١٥()٣٣٤٬٤٨٢()٤ودائع قانونية (إیضاح  
)٤٠٣٬٠٠٠()١٬١٧١٬٦٨٨(أشهرر من ثالثة ثأكبعدتستحق في األصلمبالغ مستحقة من بنوك أخرى 

)١٤٠٬٣٠٥(-لبنوك أخرى ستحقة مغ البم

٣٬٧٠٣٬٧٨٥٣٬٨٨١٬٥٣٣

ت مع أطراف ذات عالقةالمعام-١٧

فــي حصــة جوهریــة كــون المســاهمين الــذین یملبتتمثــلقــة عالراف ذات مــع أطــ ادیــة العل األعمــا اق فــي ســيت بتنفيــذ المعــامالة وعــ جمالمقــوم ت
ا هــ جوهریــة فيةصــ اإلدارة ح المســاهمون وأعضــاء مجلــسالءالتــي یملــك هــؤ شــركاتوالعــةمو مج الفــي دارةجميع أعضاء مجلس اإلو المجموعة  

.  عةمو المج وموظفي اإلدارة العليا في  
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-٢١-

) (تتمةالت مع أطراف ذات عالقةمعام-١٧

.ةجموعلملعادیةاألعمال القسيا ضمن أطراف ذات عالقة  لتالية معاالجوهریةالمعامالت اء  جر بإ وعة  مجمالتقامخالل الفترة،  

فيتهيةالمنأشهرتسعةالفترة 
ة)دقق(غير مسبتمبر٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

همدر فلأدرهمفأل

١٬٩٨٣١٬٤٩٩فوائددخل 
٢٢٬٨٣٥٢١٬٤٥٩ائدمصاریف فو 

٣٣٧٦دخل آخر
-)٩٠٦(خسارة تشغيلية أخرى 

٢٬٢٥٠٢٬٢٥٠رةإلدامجلس اعاب أعضاء  أت

لعليااإلدارة افيوظتعویضات م

٢٠٢٢٢٠٢١
همدر فلأدرهمفأل

٣٬٧٢٢٣٬٩٦٥قصيرة األجلأخرى مزایا  رواتب و 
٢٠٩٨٥الخدمةكافأة نهایةم

العالقة كما یلي :ذات المعامالت مع األطراف  صدة أر انت ، كةيانات المالإعداد البيكما في تاریخ

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمهمدر فأل

)ققة(مدة) (غير مدقق

٨٤٬١٩٣٨٢٬٩٩٦اإلسالمية عن التمویلنمدیوذمملفياتسو وض قر 
٢٬٨١٥٬٢٨٣٢٬٧٥٠٬٧٧٠ة للعمالءسالميائع اإللعمالء والودع اودائ

١٣٦٬٨١٦٢٠٥٬٧٠٦غاءلإللة غير قابلة  ت طارئومطلوبا مات  زالتا

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
همألف در همدر لفأ

)ققة(مدة) (غير مدقق
اإلدارة العليا

-٦٧٥إلسالميت التمویل امستحقا و القروض والسلفيات  
٢٠٣٬١٨٢٢لعمالءودائع اإلسالمية للواع العمالءودائ

ون مليــ ٧٦٬٩غ لــ مببانمضــ مقابــل ا ألطــراف ذات عالقــة هــي مضــمونة التــي تــم منحهــ ســالميویــل اإلمســتحقات التمت و القروض والسلفيا إن
٣١(١ة لــ ح ر قــة فــي المذات العالإلــى األطــرافالقــروض والســلفيات لمليــون درهــم). یــتم تصــنيف كــ ٦١٬١٥–٢٠٢١دیســمبر ٣١درهــم (

ن درهم).مليو ١٬٩١–٢٠٢١دیسمبر٣١مليون درهم (١٬٨٠عة توقغ خسارة ائتمان م) بمبل١المرحلة -٢٠٢١دیسمبر 
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-٢٢-

ل قطاعات األعما-١٨

هما:ةرئيسياعات  قطثة ثالإلى  جموعةالمأعمال  م سنقت

بطاقــات و الودائــعو رات التــوفيحســابو ةشخصــيالجاریــة الحســابات لانألفراد مالبنكية لكون األعمالوتت-والمؤسسات  راد  فلبنكية لألال األعما
. مالءللعوناتوالقروض والرهوالخصمناالئتما 

لعامــة وتتكــون مــن اوالهيئــات وميــةالحكبمــا فــي ذلــك الــدوائر ت ؤسســا مبرمــة مــع المعــامالت اللمان مضــ تتمــا األعمــال البنكيــة للمؤسســات أ
التجاري.لتمویل  او عالودائو السلفياتو مالت القروضمعا 

ت ســا سمؤ لاو العمــالت األجنبيــة لــدى البنــوكیــلالت تحو عــامقــة وموالسوق المالي ذو العاللتداول ة غرفة اتضم أنشط-ستثماراتینة واالالخز 
قطاعــًا ا هــ نشــكل أي مككــل، وال یئيســي للبنــك وعمليــات المركــز الر ي المركــز حــدة المتبيــة اإلمــارات العر مصــرف لــكفــي ذاألخــرى بمــا الماليــة

.منفصلة عنهاد تقاریرمكن إعديث یمنفصًال بح 

ات تنشــأ بــين صــروفوالملإلیــرادات د جوهریــة نــو بد ج و یوالشروط التجاریة العادیة. الباألحكام ال األعمي بين قطاعي ت التي تجر لمعامالتتم ا
المركــز أغلبيــة بنــود بيــانشــكل أنهــا تحيــثغيلية شــ تلاات لمطلوبــ موجودات واطاع في القودات والمطلوبات لكلج قطاعي األعمال. تتمثل المو 

حد.جز المو المالي المو 

مات المتعلقة بالقطاعات الرئيسيةو المعل

ة الخزینكية عمال البنألا
المجموعرى أخت ماراواالستثوالشركات ادفر لأل

لف درهمأمألف درهألف درهمألف درهم

دققة)م(غير٢٠٢٢سبتمبر٣٠نتهية فيالمهرشأةتسعالرة فت
صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمية بعد

٢٦١٬١٩٠-٢٠٤٬٥٨٠٥٦٬٦١٠خصم التوزیع إلى المودعين

٢٩٬١٢٣٤٬٠٨٤٥٠٬٣٩٢٨٣٬٥٩٩)الصافيب(دةفائه ترتب عليتالدخل 

٢٣٣٬٧٠٣٦٠٬٦٩٤٥٠٬٣٩٢٣٤٤٬٧٨٩لدخلاإجمالي 

)١١١٬٥٤٢()٨١٬٩٦٩()١٬٥٩٢()٢٧٬٩٨١(ليةیف تشغير مصا 
٣٥٬٦٥٨-٣٥٬٦٥٨-اح استثماریةأرب

)٩٬٠٣٧(-٤٦)٩٬٠٨٣(مخصص انخفاض القيمة على الموجودات المالية
٦٠٦٠--ركة شقيقةشنتائجمن الحصة  

٢٨٢٥٩٬٩)٧١٥٬٣١(٦٣٩٬١٩٦٩٤٬٨٠٦ائج القطاعتن

ققة)(غير مد٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 
٦٬٣٦٣٬٧٤٩٦٬٣٠٤٬٩٥٢٧٠١٬٠٤٦١٣٬٣٦٩٬٧٤٧اعموجودات القط

٥٬٤١١٬٤٥٣١٣٬٣٦٩٬٧٤٧-٤٢٩٧٬٩٥٨٬مطلوبات وحقوق ملكية القطاع
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-٢٣-

قطاعات األعمال -١٨

(تتمة)بالقطاعات الرئيسيةةمات المتعلقو المعل

الخزینةكية عمال البنألا
المجموعرى أخ تماراواالستثوالشركاتادفر لأل

لف درهمأألف درهمألف درهمألف درهم

)ةققدمير(غ٢٠٢١سبتمبر ٣٠شهر المنتهية في أفترة التسعة
صافي الدخل ودخل الفوائد من المنتجات  

٢٠٩٬٧٠٨-١٩٩٬٨٩٧٩٬٨١١إلى المودعيناإلسالمية بعد خصم التوزیع

٣٢٬٢٦٧٢٬٨٥١٣١٬٦٣١٦٦٬٧٤٩)الصافيب(دةفائه ال تترتب عليدخل 

٢٣٢٬١٦٤١٢٬٦٦٢٣١٬٦٣١٢٧٦٬٤٥٧إجمالي الدخل

)٩٩٬٩٣٨()٧٢٬٠٧٩()١٬٩١٢()٢٥٬٩٤٧(مصاریف تشغيلية
٣٣٬٩١٩-٣٣٬٩١٩-أرباح استثماریة

)١٥٬٥٨٦()٢٬٨٠٣()٣٬٨٢٤()٨٬٩٥٩(مخصص انخفاض القيمة على الموجودات المالية
)١٧٦()١٧٦(--الحصة من نتائج شركة شقيقة

٦٦٧١٩٤٬)٤٣٬٤٢٧(١٩٧٬٢٥٨٤٠٬٨٤٥نتائج القطاع

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠كما في 
٧٬٢٣٦٬٨٣٠٢٨٢٬٥٬٣٥١٧١٥٬٦٣٠١٣٬٣٠٣٬٧٤٢موجودات القطاع

٨٬٠٥٢٬٣٤٠١٥٠٬٥٦٠٥٬١٠٠٬٨٤٢١٣٬٣٠٣٬٧٤٢مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

عادلة اللقيمةاقياس-١٩

اركينشــ المن لة منتظمــة بــيمعامبند مطلوبات ما فيما أو المدفوع لتحویل تاودوج مع بندالذي سيتم قبضه لبيسعري الالعادلة هإن القيمة 
يمــةف القریــ ن تعمــة العادلــة. یتضــمالقيالقيمــة الدفتریــة وتقــدیرات ا النحــو، یمكــن أن تنــتج فروقــات بــين علــى هــذو ریخ القيــاس. ســوق بتــا لفــي ا
جــراء معاملـــة أو إبصــورة كبيــرةا ياتهــ أو حاجــة لتقلــيص حجــم عملةنيـــ يأة دون وفــق مبــدأ االســتمراریمــل عتةالمجموعــ ن ة افتــراض أالعادلــ 

.مجحفةروطبش

ــنيف قيا ض إعـــداالـــى ذلـــك، ألغـــر ضـــافة إإلبا  ــة، یـــتم تصـ ــاریر الماليـ ــات القيمـــة العادلـــة إلـــى مســـ د التقـ ة رجـــ اس دعلـــى أســـ ٣أو ٢، ١توى سـ
التالي:النحولتي تم وصفها على ة العادلة في مجملها واميلقااتقياسوأهمية المدخالت إلىلة  لعادالقيمة احظة لقياست المالدخالالم

وجودات أو ة لمالمعدلة) في األسواق النشطالمشتقة من األسعار المدرجة (غير  هي تلكقيمة العادلةاسات الي إن قاألولتوىمسال
لة.اثت مممطلوبا 

ظة ملحو والتي تكون ١ستوى  األسعار المدرجة في المر غيت  الن مدخ لة هي تلك المشتقة معاد ة السات القيماني إن قيا توى الثلمسا
من األسعار).األسعار) أو غير مباشر (أي المشتقةر (أي شما بطریق مبا لوبات إطالمدأو بنداتجو لبند المو 

الث القيمةالث  المستوى  قياسات  هياد العإن  المشتتللة  أسالك  من  التقييقة  وا يب  لبند  لتي م  مدخالت  بند وأاتودالموج تتضمن 
ة).ظملحو ت غيردخال(مظة في السوق ملحو تستند إلى بياناتالمطلوبات والتي ال
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-٢٤-

(تتمة) عادلةاللقيمةاقياس-١٩

أةات المالية المدرجة بالتكلفة المطفلألدو ةلقيمة العادلا
ــة العادلـــة أل ــا فـــ الـــدین المدرجـــة كدواتبلغـــت القيمـ ــبتمبر٣٠ي مـ ــغ مب٢٠٢٢سـ ــمبر د٣١(م رهـــ مليـــون د٣٥٩٬٠٤لـ ١٢٠٬٢٨–٢٠٢١یسـ

إلــى المــدخالت مــن نادااســتيمــة العادلــة یــد القحيــث یــتم تحد١ى و جــة تحــت المســتالمدر الــدینادلــة ألدوات). یــتم تحدیــد القيمــة العمدرهيون مل
وصــول اليهــا فــي ة الأ نشــ لمســتطاعة اوالتــي با طابقــة لهــا تات الموبــ لمطلطة للموجــودات أو االنشــ يــر المعدلــة) فــي األســواق األســعار المدرجــة (غ

قيمهــا الدفتریــة نیــة عــ وهر ختلــف بصــورة ج ة ال تكلفــة المطفــأ تبالخــرى المدرجــةليــة األالما تادلة لــألدواى اإلدارة أن القيمة العر س. تقيا خ التاری
خ التقریر.في نهایة فترة تاری

لةدة العا يمالقلقياسواالفتراضاتييم  أساليب التق
الماليــة تانــا يفــي إعــداد البتخدمة المسكمماثلة لتلوافتراضاتأساليب تقييم متخداباسلية ات والمطلوبات الما وجودمللة  ة العادلدید القيمیتم تح 

تم النشــط. یــ ق ن الســو مسعاراولة باستخدام األلمتدتقييم األوراق المالية ایتم .٢٠٢١دیسمبر ٣١ة المنتهية في نللسققةالسنویة المدموحدة  ال
.نسبة السعر إلى األرباحمضاعفات  دام  ير المتداولة باستخ ية غلما الاألوراق  تقييم 

بشكل متكررةادلسها بالقيمة العتم قيا والتي یوعةملمج لدات المالية  للموجو ادلة  عمة الالقي
لومــات حــول كيفيــة ي معالتــ لاالجــدول . یبــينليةانات الما ياد البعدإ یخ لعادلة كما في تار مة ابالقيللمجموعة المالية یتم قياس بعض الموجودات

لهذه الموجودات المالية:عادلةيم القالتحدید 

ما في كعادلة اليمة  القجودات المالية و الم
سبتمبر٣٠

٢٠٢٢
دققة) مغير (

ـــم  ألف درهــ

مبردیس٣١
٢٠٢١

قة)(مدق
ألف درهـــــم 

لقيمة  تسلسل ا
لة العاد

خسائر الورباح أ أل امن خاللدلة عابالقيمة الةلي اموجودات م
المستوى األول ١٣٬٠٨٦١٦٬٣٦٦أوراق مالية مدرجة

المستوى األول ٢٤٤٢٥٠ةج لمدر ملكية اسندات ال–ثة ف ثالرها أطرا دی ي تموال التقدیریة التاأل

امل األخرى دخل الشالل بنود الالية بالقيمة العادلة من خدات مموجو 
توى األول لمسا٩٣٢٬٠١٨٩٦٢٬١٩٧درجةمأوراق مالية

ث لالمستوى الثا ٢٩٬٥٦٨٣٤٬٣٨٤ات ملكية غير مدرجة سند
الثاني توى سمال٦٥١٦٣المشتقة ات الماليةبة لألدو وج الميمة العادلة الق
ني المستوى الثا ٦٥٢٢٨٨المالية المشتقةدوات لألسالبة ليمة العادلة ا الق

لموضــحة االمســتویات دراجهــا ضــمن أي مــنلوبــات ماليــة تتطلــب إ یوجــد أیــة مطالل الســنة.الخــ المســتویاتحویالت بــين تة  ییكن هناك ألم
.دول أعالهالج في

موسمية نتائج-٢٠

٣٠(٢٠٢٢ســبتمبر٣٠المنتهيــة فــيرأشــهتســعةالهــم لفتــرة ليــون در م٣٥٬٥٤غ لــ ت أربــاح بمبادات توزیعــا إیــر تســتثمارااالدخــلتضــمن ی
طبيعة موسمية.ي ذاترهم) وهدن  يو مل٣٥٬٧٠–٢٠٢١تمبربس
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(غير مدققة)٢٠٢٢برسبتم٣٠في ر المنتهيةهأشالتسعةلفترة  

-٢٥-

المال نسبة كفایة رأس-٢١

ل ا رأس المعنصر 
األدنى  الحدمتطلبات 
٣ل لباز 

سبتمبر٣٠كما في 
٢٠٢٢

بر  دیسم٣١كما في
٢٠٢١

٪ ٤٣٬٥٣٪ ٤٢٬٩٦٪ ٩٬٥العادیةساهمين مق الو ألول من حقنسبة الشق ا
٪ ٤٣٬٥٣٪ ٤٢٬٩٦٪ ١١٬٠٠ل و األمن الشق س المال نسبة رأ

٪ ٤٤٬٦٦٪ ٤٤٬٠٩٪ ١٣٬٠٠المال ة كفایة رأس نسب

شتقة ملة ااألدوات المالي-٢٢

قة)دق(م٢٠٢١بر دیسم٣١ة)دققمر(غي٢٠٢٢سبتمبر٣٠
القيمةة العادلة القيمدلة يمة العا القالقيمة ة ل القيمة العادلة داالقيمة الع
يةسماإلالسالبة جبةالمو سميةاإلسالبة الالموجبة 
درهمألف  ألف درهمهمألف در لف درهمأألف درهممألف دره

٦٥١٦٥٢٣٦١٬٨٠٧٦٣٢٨٨٤٢٨٬٩٠٠لةجنبية اآلج ألاعقود العمالت

٦٥١٦٥٢٣٦١٬٨٠٧٦٣٢٨٨٤٢٨٬٩٠٠يإجمال

عام لطي ا يااالحت-٢٣

ــا  ــاطي عـ ــة باحتيـ ــاطفـــع المســـ تم دیـــ م و تحـــتفظ المجموعـ ــبح ياهمات فـــي هـــذا االحتيـ ــتخدام هـــذا یمكـــ عضـــاء مجلـــس اإلدارة.تقـــدیر أ سـ ن اسـ
اهمي المجموعة خالل اجتماع الجمعية العمومية العادیة.مسقرار من ه بدیاالحتياطي ألي غرض یتم تحد

المتحدة المركزي ربية عت الرارف اإلماقًا للمصفاض القيمة وفنخي ااحتياط
٢٠١٨أبریل٣٠تاریخ  ب٩الية رقم  داد التقاریر المعبالمعيار الدولي إلالخاصة  تهها ية المتحدة المركزي توج العربياراتماإلأصدر مصرف  

تي  وك النالبلىمترتبة علية العمثاره البيق وآتطالتمن تحدیا الذي یتناول العدید  ٢٠١٨/٤٥٨/CBUAE/BSDقم:  عار ر إلشامن خالل
تكون لتوجيه، من ا ٦٬٤قرة  يه"). عمًال بالفجبية المتحدة ("التو رات العر ما إلافي دولة  ٩لمالية رقم  قاریر ا التدعدامد المعيار الدولي إل تعت

ي  لالدو ر والمعيا لمركزي ا المتحدةعربية الات ر رف اإلماالصادر عن مص٢٨/٢٠١٠والخاص بموجب التعميم العامصص مخ ة بين السویتلا
: یليا كم٩تقاریر المالية رقم داد الإلع
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-٢٦-

) (تتمة االحتياطي العام-٢٣

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢

یسمبرد٣١
٢٠٢١

رهمألف دلف درهمأ
)(مدققة(غير مدققة) 

اض القيمة: عام خفني ااطحتيا
مصرف ن  ر عاد لصا ٢٨/٢٠١٠رقم التعميملمخصصات العامة بموجبا

١٤٧٬٣٨١١٥١٬٤٤٩ركزي مالة دمتح ربية العمارات الاإل
المرح خصصم:  ناقصاً  الدوليمعالبموجب  ٢والمرحلة  ١لة  ات  إلعداد  يار 

) ١١٥٬٥٣٨()١٠٣٬٣١٧(٩یر المالية رقم لتقار ا

٤٤٬٠٦٤٣٥٬٩١١*اماطي انخفاض القيمة: ع احتي

انخفاض القيمة: محددياطيتاح
رف مصالصادر عن ٢٠١٠/ ٢٨م رقبموجب التعميم دة ات المحدص مخصال

٢٢١٬٠٤٥١٨٦٬٠٢١ية المتحدة المركزي رات العرب اإلما 
ة رقم  ر الماليلدولي إلعداد التقاریبموجب المعيار ا٣ة حلر مالصصات ناقصًا: مخ 

٠٢١٬١٨٦()٢٢١٬٠٤٥(٩ (

--*حددلقيمة: مااض احتياطي انخف

در عن  تعميم الصا المخصصات بموجب ال٩قاریر المالية رقم  لتمعيار الدولي إلعداد الاالمخصصات بموجب  ل ما إذا تجاوزت  * في حا 
. قيمةلض امبلغ إلى احتياطي انخفا یل أي، ال یتم تحو ة المركزي لعربية المتحدمصرف اإلمارات ا

ة أرقام المقارن-٢٤

لمالية  ات  ا نة في هذه البيا المتبعة  ات المحاسبيبع والسياستفق مع العرض الم، حتى تتوا مكنما أم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثت
. يةلالمرحالموجزة الموحدة


