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كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال

+ ٩٧١  ٦  ٥٧٤  ١٤٩١ھاتف:
ey.com

(فرع الشارقة) ارنست ویونغ 
  ١٣٥٠ص. ب:  

  ١٤٠٢مكتب رقم   –  برج سیتي جیت
شارع االتحاد 

اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

وین  يقتقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية إلى السادة مجلس إدارة بنك أم ال
ش.م.ع والشركة التابعة له  طنيالو 

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

ــ "المجموعة") والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي   ـــــ ـــــــ والبيانات    ٢٠٢٢مارس  ٣١ا في  مك(یشــار إليها مجتمعًة بـــ
في المنتهية  الثالثة أشـهر   ةلفتر والتدفقات النقدیة  والتغيرات في حقوق الملكية   الموحدة المرحلية ذات العالقة للدخل والدخل الشـامل

ية وفقًا  المرحل  الموجزةالموحدة ة. إن اإلدارة مســــــــؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية  تفســــــــيرییضــــــــاحات الواإل  ذلك التاریخ
ـــبي الدولي رقم   -للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية ـــبي  ٣٤المعيار المحاســ ، إعداد التقاریر المالية المرحلية ("المعيار المحاســ

ـــــــــؤوليتنا ٣٤الدولي رقم  ـــــتنت هي إعطاء  "). إن مســ ــ ــ ـــــــــتنادًا إلى أعمالاســ  اج حول هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية اســ
المراجعة التي قمنا بها.

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

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

عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على    ر التــدقيق الــدوليــة وبنــاءً لمعــایيتم وفقــًا  المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي ی
ـــــوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالت  يتالتأكيدات ال على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا   دقيــــــــــق. بناءً تطلعنا على جميع األمور الجـــــ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
إعدادها،  متجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لم یا یستو ى علمنا ماستنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إل

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

ارنست ویونغ

موقعة من: 
أنتوني اوسوليفان 

شریك
٦٨٧رقم التسجيل : 

٢٠٢٢ أبریل ١٧
متحدة ة اليات العرب، اإلمار الشارقة





لهةشركة التابعواللقيوین الوطني ش.م.عبنك أم ا

.مرحليةلاالموجزةدةجزءًا من هذه البيانات المالية الموح ٢٥لى  إ١من إلیضاحات المرفقةتشكل ا
.١م لصفحة رقموضح في اة المرحليةالموجز لمالية الموحدة  االبياناتمراجعة ت المستقلين حولبا سا تقریر مدققي الح إن 

-٣-

بيان الدخل الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١أشهر المنتهية في ثةثاللالفترة  

رة الثالثة أشهر المنتهية فيتف
(غير مدققة)مارس٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألفإیضاح 

٧١٬٩٦٧٧٥٬٢٧١دخل فوائد

٧٩٦٬٥٨٬٧٦٥دخل من منتجات التمویل اإلسالمي

٧٧٬٧٦٣٨٤٬٠٣٦الميجات التمویل اإلسمنتمنلإجمالي دخل الفوائد والدخ

)١٣٬٤٠٥()١٠٬٩٤٤(دوائففیمصار 

)٩٦()٨٣(منتجات إسالمية–ع على المودعين زیتو 

صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات اإلسالمية بعد 
٦٦٬٧٣٦٧٠٬٥٣٥خصم التوزیع على المودعين

١٠٬٧٠٢١٣٬٣٩٠تصافي دخل الرسوم والعموال

٦٤٨٬٢٣١٨٣٬١٣دخل تشغيلي آخر

١٠١٬٠٨٦٩٧٬١٠٨إجمالي الدخل

)٣٢٬١٥٩()٣٥٬٦٨٣(مصاریف تشغيلية

٤٩٤٬٣٠٢٧٬٥٨٥أرباح االستثمار

٩٥٬٨٩٧٩٢٬٥٣٤دخل تشغيلي

٥٨٥٤حصة البنك في نتائج شركة شقيقة

٩٥٬٩٥٥٩٢٬٥٨٨لقيمةاض اخفناأرباح للفترة قبل 

)١٦٬١٠١(١٤٦١٦خفاض في القيمةنالاسائر  صافي خ 

٥٧١٬٩٦٧٦٬٤٨٧الربح للفترة

١٥٥٠٬٠٠٤٬٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)



لهةشركة التابعواللقيوین الوطني ش.م.عبنك أم ا

.مرحليةلاالموجزةدةجزءًا من هذه البيانات المالية الموح ٢٥لى  إ١من إلیضاحات المرفقةتشكل ا
.١م لصفحة رقموضح في اة المرحليةالموجز لمالية الموحدة  االبياناتمراجعة ت المستقلين حولبا سا تقریر مدققي الح إن 
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حد المرحليالشامل المو بيان الدخل 
غير مدققة)(٢٠٢٢مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةاللفترة 

فيفترة الثالثة أشهر المنتهية
(غير مدققة)مارس٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  درهمألفإیضاح 

٩٦٬٥٧١٧٦٬٤٨٧لفترةاأرباح 

بنود الدخل الشامل األخرى 

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

ألوراق ا القيمة العادلة علىحصافي أربا
لقيمة العادلة من خالل ابة حملالمالمالية االستثماریة 

٧٨٢٬١٨٠٦١٬٩٥٥الملكيةحقوق –ألخرى الدخل الشامل اودبن

٨٢٧٬١٨٠٦١٬٩٥٥ة فتر لل األخرى الدخل الشاملبنود 

٣٩٨٬٧٧٢١٣٨٬٤٤٢للفترةإجمالي الدخل الشامل



لهةشركة التابعواللقيوین الوطني ش.م.عبنك أم ا

.مرحليةلاالموجزةدةجزءًا من هذه البيانات المالية الموح ٢٥لى  إ١من إلیضاحات المرفقةتشكل ا
.١م لصفحة رقموضح في اة المرحليةالموجز لمالية الموحدة  االبياناتمراجعة ت المستقلين حولبا سا تقریر مدققي الح إن 
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لمرحليوق الملكية الموحد ارات في حقتغيلابيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في هر أشةثثالاللفترة

رباح غير أفي تغير تراكمياحتياطي انخفاض احتياطي احتياطي 
الياإلجمموزعةالقيم العادلةعام -القيمة عام قانوني رأس المال 
ألف درهمدرهمألف ألف درهممدرهألفألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠٣٥٬٩١١٣٧٢٬٦١٧١٬٧٦٨٬٥٠١٥٬٠٥٠٬٧٣٥ة)(مدقق٢٠٢٢ینایر١الرصيد في  
٩٦٬٥٧١٩٦٬٥٧١-----رةاألرباح للفت

٨٢٧٬١٨٠-٨٢٧٬١٨٠----األخرى للفترةالشاملالدخلبنود 
٨٢٧٬١٨٠٥٧١٬٩٦٣٩٨٬٧٢٧----ترةالدخل الشامل للفيإجمال

مصرفبموجب متطلبات اإلضافي  مخصص  ال
المعيارلباتمتطوفقًا لالعربية المتحدة المركزي اإلمارات  

-)٢٬٢٦٤(-٢٬٢٦٤---)٢٤إیضاح  (٩ة رقم  اریر الماليإلعداد التقلي  لدو ا
)١٤٧٬٨٤٠()١٤٧٬٨٤٠(-----)١٦إیضاح  (ةعمدفو توزیعات أرباح

من خالل حقوق الملكية بالقيمة العادلةع بي
-٨٦٦٬٣٠)٣٠٬٨٦٦(----الدخل الشامل األخرى بنود

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠٣٨٬١٧٥٧٨٥٬٥٢٢٨٣٤٬٧٤٥١٬٢٩٣٬٠٨١٬٥(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١الرصيد في 

١٣٥٬٦٣٢١٬٦٨٨٬٠٨٤٤٬٦٩٧٬٤٢٢-١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠(مدققة)٢٠٢١ینایر  ١الرصيد في  
٧٦٬٤٨٧٧٦٬٤٨٧-----رةباح للفتر ألا

٦١٬٩٥٥-٥٥٦١٬٩----األخرى للفترةالشاملالدخلبنود 
٦١٬٩٥٥٧٧٦٬٤٨٣٨٬٤٤٢١----ترةالدخل الشامل للفإجمالي

٧٥٨٬١٩٧٥٧١٬٧٦٤١٬٨٦٤٬٨٣٥٤٬-٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٢٦٦١٬٠١٩٦٬٤٤٠(غير مدققة)١٢٢٠مارس ٣١الرصيد في  



لهةشركة التابعواللقيوین الوطني ش.م.عبنك أم ا

.مرحليةلاالموجزةدةجزءًا من هذه البيانات المالية الموح ٢٥لى  إ١من إلیضاحات المرفقةتشكل ا
.١م لصفحة رقموضح في اة المرحليةالموجز لمالية الموحدة  االبياناتمراجعة ت المستقلين حولبا سا تقریر مدققي الح إن 
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ليالمرحبيان التدفقات النقدیة الموحد 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١أشهر المنتهية في ثالثةاللفترة  

ة فيهيتنالمرأشهثالثةالفترة 
(غير مدققة)مارس٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهمألف  همر دألفإیضاح 
یة من األنشطة التشغيليةت النقدالتدفقا

٩٦٬٥٧١٧٦٬٤٨٧أرباح للفترة
الت للبنود التالية:عدیالت

١٤٬٦٢٦)٦١٦(١٤االئتمان المتوقعةائرخسصصمخ 
١٬٤٧٥-١٤المخزون مخصص االنخفاض في قيمة
٤٬٣٨٥٤٬٢٣٨استهالك ممتلكات ومعدات

-٤٣٢امخدق االستموجودات ح ك استهال
٣٧٥٣٨١فينموظللخدمةنهایة المخصص مكافأة  

لالستثمارات في أوراق مالية ةفي القيمة العادل(الزیادة)/النقص
)٤٣٧(٨٦٩العادلة من خالل األرباح أو الخسائرقيمة بال

-٧٥٤تثماریةالخصم الذي تم إطفاؤه على األوراق المالية االس
)٢٧٬١٤٩()٣٢٬١١٧(٢١دخل توزیعات األرباح

١٥-خسارة ناتجة عن استبعاد ممتلكات ومعدات
)٥٤()٥٨(قةشركة شقيمن أرباحة من حصال

-٢٦را اإلیج ند مطلوبات عقود على بة التمویلتكلف
٧٠٬٦٢١٦٩٬٥٨٢رأس المال العاملالتدفقات النقدیة التشغيلية قبل الحركات في  

٨١٬٦٢٦٢٢٤٬٠٠٠رشهأ٣من أكثر بعدفي األصلق التي تستح دائعالو في النقص
مصرفلدىةنونيالقا الودیعة في النقص/)ادةالزی(

)٧٬٥٩٣(٨٬٢٩٠ي المركز العربية المتحدةاإلمارات
)١٬٤١٢()١٣٨(افأة نهایة الخدمة للموظفينمدفوعات مك

النقص في القروض والسلفيات والذمم المدینة /)ادةالزی(
٢٢١٬٩٠٨)٤٧٬٨٥٣(عن التمویل اإلسالمي

١١٬٦٧٨٥٬٩١٥في الموجودات األخرى صالنق
)٤٦٬٧٩٧()٢٠٬١٠٥(ع العمالءفي ودائالنقص

٣٧٢٬٤٧١٨٬٣٤١المطلوبات األخرى يفنقصلا
٤٩١٬٥١١٤٨٣٬٩٤٤شغيليةج عن األنشطة التصافي النقد النات

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)٣٬٧٣٩()١٬٠٣٦(داتعلكات ومشراء ممت

١٤٦٦عداتمبالغ محصلة من استبعاد ممتلكات وم
)٣٬٦٧٣(-اریةاستثمشراء أوراق مالية  

-٦١٬٦٠٣ةة استثماریأوراق ماليعادواستباستحقاق  مبالغ محصلة من 
٨٣٢٬١٤١٧٬٠٧٧توزیعات أرباح مقبوضة من أوراق مالية استثماریة

٤١٣٬٧٥٩٬٧٣١صافي النقد الناتج عن األنشطة االستثماریة
يةالتمویلاألنشطةمن دیةلنققات االتدف
-)١٤٧٬٨٤٠(١٦مدفوعةح  ا بأر ات توزیع
-)٤٥٢(وعات عقود اإلیجارمدف

-)١٤٨٬٢٩٢(ةالتمویليةنشطاأل صافي النقد المستخدم في 
٧٨٬٦١٢٤٩٣٬٦٧٥في النقدیة وشبه النقدیةالزیادةصافي 

٠٤٦٬٦٢٨٣٬٬٦٥٤٣٬٦٧٢النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة
١٧٦٥٨٬٧٠٦٬٣٤٬١٦٦٬٣٢٩نهایة الفترةیة في قدنلبه اشیة و النقد



له.ع والشركة التابعةن الوطني ش.مینك أم القيو ب
المرحليةالموجزةالموحدة ات حول البيانات الماليةیضاحإ

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-٧-

ومات العامةلمعلا-١

) فــي دولــة اإلمــارات العربيــة ن"يــوین ("أم القيــویم القارة أيوین الوطني (ش.م.ع) ("البنك") هو "شركة مساهمة عامــة تأسســت فــي إمــ قلأم ابنك  
إمــارة اكم احب الســمو حــ ، والصــادر عــن صــ ١٩٨٢ینــایر ٥) بتــاریخ ١رقــم ( ي ر ميــ األوم ســ جب المر دة") بمو إلمارات العربية المتح المتحدة ("ا
تــوین تــاونز لــإلدارة ،هلــ التابعــةةشركالع)، و (ش.م.. إن بنك أم القيوین الوطني ١٩٨٢أغسطس ١عملياته من تاریخ كالبنوبدأأم القيوین،
ــ "المجموعــة"مــا معــًا لهیشــار التســویقية، ربيــة إلمــارات الع، أم القيــوین، ا٨٠٠المســجل للبنــك هــو ص.ب بریــد يلرئيســ كــز االمر ان . إن عنــو بـ

ة.المتحد

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 ٢٠٠٥تأسست سنة التي  مية السإلايةرفمصات الالخدمذة إسالمية من خالل نافةمعامالت مصرفي

هــا لإلصــدار فقــة عليمواالو ٢٠٢٢مــارس ٣١أشــهر المنتهيــة فــي ثالثــةاللفتــرة للمجموعــةالمرحليــة ة جز المــو الموحدةالية  يانات المعتماد البا تم
.اولعن طریق التد٢٠٢٢أبریل١٧خ  جلس اإلدارة بتاریبل ممن ق

اسبيةت المحار دیلتقوامواألحكالسياسات التغيرات في ا-٢

سبيةالمحاالتغيرات في السياسات ١-٢

يــة الموحــدة لا لماالبيانــاتنــد إعــداد بعــة عمماثلــة لتلــك المتالمرحلية الموحدة الموجزةلية اد البيانات الما ي إعدبعة فإن السياسات المحاسبية المت
قــم ت. لــم ٢٠٢٢نــایر ی١الجدیدة الساریة المفعول كما فــي یير ا عالمعا اتباء ستثن، با ٢٠٢١دیسمبر ٣١منتهية في للسنة الللمجموعةالسنویة  
تطبــق العدیــد مــن التعــدیالت ألول مــرة عایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صــادرة ولــم یســر مفعولهــا بعــد.مألي لمبكرباالتباع االمجموعة
للمجموعة.ةمرحليالموجزة ال، إال أنها ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة ٢٠٢٢في سنة 

٢٠٢٢ینایر ١دأ في ية للمجموعة والتي تبها للفترة المحاسبت التي یسري مفعولار يتفسوالتعدیالت والایيرالمع

٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –اإلشارة إلى اإلطار التصوري 
ارة إلى النسخة الحالية الدولية بإشالتصوري الصادر عن مجلس معایير المحاسبةراإلطا تستبدل التعدیالت اإلشارة إلى النسخة السابقة من  

دون تغييرات جوهریة في متطلباتها. ٢٠١٨الصادرة في مارس 

أو  أرباحلتفادي إصداردمج األعمال٣التقاریر المالية رقم  كما تضيف التعدیالت استثناًء لمبدأ التثبيت الوارد في المعيار الدولي إلعداد  
ال "اليوم  النات خسائر  المحتملة  والمطلو ثاني"  للمطلوبات  رقم  جة  الدولي  المحاسبي  المعيار  نطاق  ضمن  تكون  قد  التي  الطارئة  ٣٧بات 

ة تفسيرات المعایير الدولية إلعداد التقاریر  ) الصادر عن لجن٢١أو التفسير رقم (المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة
٣٧عایير الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  الب االستثناء المنشآت بتطبيق الم، إذا تم تكبدها بشكٍل منفصل. ُیط الرسوم-الية  الم

على التوالي، بدًال من اإلطار التصوري، لتحدید ) الصادر عن لجنة تفسيرات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية،  ٢١أو التفسير رقم ( 
إذا  م االستحواذ.  ا  بتاریخ  حالي  التزام  یوجد  التعكان  تضيف  رقم  كما  المالية  التقاریر  إلعداد  الدولي  المعيار  إلى  جدیدة  فقرة  ٣دیالت 

لتوضيح أن الموجودات الطارئة غير مؤهلة للتثبيت بتاریخ االستحواذ.

أ التعدیالت  لهذه  الموحدة  ليس  الماليـة  البيانـات  على  تأثير  موجو يةالمرحلالموجزة  ي  أي  هناك  ليس  ألنه  نظرًا  طارئة للمجموعة  دات 
نطاق هذه التعدیالت والتي نشأت خالل الفترة. ومطلوبات ومطلوبات طارئة ضمن

١٦التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود -الممتلكات والمكائن والمعدات 
معدات، أي مبالغ محصلة من بيع البنود والتي  متلكات والمكائن والأي بند من بنود المنشآت الخصم من تكاليفلى المیحظر التعدیل ع

وبدًال من ذلك، تقوم الزمة حتى یتسنى تشغيله بالشكل المقصود من قبل اإلدارة.تنتج أثناء إیصال بند الموجودات إلى موقعه وحالته ال
اح أو الخسائر. نود، ضمن األربن بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج هذه البحصلة مالمنشأة بتثبيت المبالغ الم 
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(تتمة)والتقدیرات المحاسبيةمواألحكالسياسات التغيرات في ا-٢

)(تتمةسبيةالتغيرات في السياسات المحا١-٢

مة) (تت١٦ى المعيار المحاسبي الدولي رقم الت علالتعدی–المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود -الممتلكات والمكائن والمعدات 
للمجموعة نظرًا ألنه لم تكن هناك أي مبيعات لتلك البنود  الموجزة المرحليةليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة  

ضة. ة معرو التي نتجت من توفر الممتلكات والمكائن والمعدات لالستخدام في أو بعد بدایة أقرب فتر 

بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات  ١٠الرسوم في اختبار نسبة  –األدوات المالية  -٩لية رقم  االمعيار الدولي إلعداد التقاریر الم
المالية 

ا جوهرًیا  ختالفً یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط بند المطلوبات المالية الجدید أو المعدل تختلف ا 
شروط بند المطلوبات المالية في ذلك األصلي.عن  بما  والمقرض،  أو المقبوضة بين المقترض  هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة  تتضمن 

ال یوجد أي تعدیل مماثل مقترح للمعيار  دفوعة أو المقبوضة من قبل إما المقترض أو المقرض بالنيابة عن بعضهما البعض.الرسوم الم
. ٣٩لدولي رقم اسبي االمح 

والقياس التثبيتاألدوات المالية:
للمجموعة نظرًا لعدم وجود أي تعدیالت على األدوات المالية  الموجزة المرحليةليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة  

للمجموعة خالل الفترة. 

بعدمفعولهایسرلمولكنالصادرةالمعایير
، لكن لم یسر مفعولها بعد، حتى تاریخ إصدار البيانات المالية الموحدة الصادرةلجدیدة والمعدلة ذات العالقةوالتفسيرات اعایير  إن الم

للمجموعة تم اإلفصاح عنها أدناه. تنوي المجموعة اتباع هذه المعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء،  المرحليةالموجزة  
المفعول.ساریة عندما تصبح 

 عقود التأمين ١٧ر المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقاری
 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة-١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

المن المعایير  على  تعدیالت  أو  المالية  للتقاریر  الدولية  المعایير  من  أخرى  معایير  هناك  أليس  لجنة شورة  عن  الصادرة  التفسيرات  و 
ارها ولكن لم یتم تطبيقها للمرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي قد تم إصد عایير الدولية إلعداد التقاریر المالية و تفسيرات الم

جموعة. وكان یتوقع أن یكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للم٢٠٢٢ینایر ١أت في التي بد 

ةالمحاسبية الرئيسيتقدیرات واألحكام لا
لتــي تــؤثر علــى تطبيــق السياســات ضــع التقــدیرات واالفتراضــات اإلدارة و ن اب مــ یتطلــ المرحليــةمــوجزةدة الالموحــ إن إعــداد المعلومــات الماليــة 

دة عوامــل اضــات حــول عــ إلــى افتر ة ر و ضــر البت ریف. تســتند هــذه التقــدیراخل والمصــا وبــات والــدالمحاســبية والمبــالغ المعلنــة للموجــودات والمطل
بلية فـــي هـــذه عليـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى حـــدوث تغيـــرات مســـتقالفئج الي فقـــد تختلـــف النتـــا وبالتـــ تـــة مـــن الحكـــم وعـــدم التأكـــد، ات متفاو تضـــمن درجـــ ت

يــق رة عنــد تطبها اإلداذتخــ تاتــيلا، كانــت األحكــام الجوهریــة األخــرى يةالمرحلزةالموحدة الموج التقدیرات. عند اإلعداد، فإن المعلومات المالية 
ماليــة الموحــدة م والمصــادر المطبقــة فــي المعلومــات الحكــا األات غيــر المؤكــدة نفــس تقدیر ة والمصادر الرئيسية للبية للمجموعاسات المحاسالسي

.٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في المدققة 
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الهامةسبيةسات المحاملخص السيا-٣

يةلالمات ناأسس إعداد البيا١-٣

"التقــاریر الماليــة المرحليــة" الصــادر عــن–٣٤حاســبي الــدولي رقــم ر الموفقــًا للمعيــا المرحليــةالمــوجزةحــدة المو يانــات الماليــة تــم إعــداد هــذه الب
ت العربية المتحدة.ة اإلماراها في دولة الدولي وكذلك طبقًا لمتطلبات القوانين المعمول بيمعایير المحاسبالمجلس 

ت المالية.دوااألدة تقييم بعض اء إعا ستثنا بوفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية،  المرحليةجزةة المو الموحدت المالية  نا يا بلااددإعتم 

.المجموعــةمعــامالت غالبيــة ي مســتخدمة فــ وهو العملــة البدرهم اإلمارات العربية المتحدة المرحليةالموحدة الموجزةة تم عرض البيانات المالي
الف ذلك.ذكر خ تم تقریبها إلى أقرب ألف ما لم یُ يبالدرهم اإلماراتالمالية المعروضةتما و لمعاليعإن جم

نویة لســ االموحــدةالمرفقــة جميــع المعلومــات المطلــوب إدراجهــا ضــمن البيانــات الماليــةةالمرحليــ الموحــدة المــوجزةالماليــة ات يانــ البال تتضــمن 
وللســنة مــا فــيالموحــدة المدققــة للمجموعــة كلســنویةاليــة االبيانــات المالرجــوع إلــى لمــوجزةاة حــدو ملاة قــراءة هــذه البيانــات الماليــ جــب عنــد وی

مــارس ٣١أشــهر المنتهيــة فــي ثالثــةاللــيس مــن الضــروري لنتــائج األعمــال لفتــرة نــه إ ذلــك، ف. باإلضــافة إلــى ٢٠٢١دیســمبر ٣١المنتهية في
.٢٠٢٢ر دیسمب٣١نتهي في  ية التي ستنة المالللسعةوقتلم دقيقًا لنتائج األعمال اي مؤشراً أن تعط٢٠٢٢

ةلماليأسس توحيد البيانات ا٢-٣

طر عليها.ت المالية للبنك والشركة المسيتتضمن البيانا المرحليةالموحدة الموجزةلية  إن البيانات الما 

:تتحقق السيطرة عندما یكون للبنك

مر بها؛على المنشأة المستثسيطرة•
بها؛ وستثمرمع المنشأة الماتهوذلك من ارتباطتلك العوائد،  ة، أو الحق فيوائد المتغير رض للعالتع•
ر على مبالغ عوائد المستثمر.على المنشأة المستثمر بها للتأثيرة سيـطى الالقدرة عل•

ماليــة م اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات اللــه والتــي تــ ة تابعــ ة البنــك والشــركالماليــة لللبيانــات من اتضتليةالمرح الموحدة الموجزةة ات الماليإن البيان
.لبنكالخاصة با البيانات الماليةنهایة السنة المالية للشركة التابعة هي نفسإن .  ٢٠٢١دیسمبر ٣١في  تهية لمنالسنویة المدققة للسنة ا

لهامةية اسبمحاالالسياسات ٣-٣

ــةقبـــلمـــنالمتبعـــةمحاســـبيةالاســـاتلسياإن ــلمـــنالمتبعـــةلتلـــكمماثلـــةمرحليـــةالالمـــوجزةالموحـــدةالماليـــةالبيانـــاتدادإعـــ فـــيالمجموعـ قبـ
ـــةللســــنةالســــنویةالموحــــدةالماليــــةالبيانــــاتفــــيالمجموعـــة يةاســــبالمح سياســــاتالفــــيالتغيــــراتباســــتثناء،٢٠٢١دیســــمبر٣١فــــيالمنتهيـ

.١-٢حضا یاإلفيموضحةال
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المتحدة المركزي لعربيةنقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات ا-٤

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمدرهمألف
ققة)(مد(غير مدققة) 

حدة المركزي:ة المتالعربيمارات أرصدة لدى مصرف اإل
٣٦٬٧٦٧٣٤٬١٠٤ي الحساب الجار 
٣٣٧٬٣٤٥٣٤٥٬٦٣٥قانونيالطي النقديودیعة االحتيا 
٥٩٩٬٩٣٦٣٤٩٬٩٥٧أذونات نقدیة

٠٠٠٬٦٥٠٠٠٠٬٦٢٥ليلة واحدةلئع ودا

١٬٦٢٤٬٠٤٨١٬٣٥٤٬٦٩٦
٢٠٧٬١١٠٦٨٨٬٩٦نقد في الصندوق 

٢٥٥٬٧٢٥١٬٣٨٤٬٤٥١١٬

اليومية. ك  بنالياتمللتمویل عغير متاحةالمركزي المتحدة  اإلمارات العربية مصرفدى مية لإن الودیعة اإللزا

ى ستحقة من البنوك األخر مغ المب-٥

ردیسمب٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمدرهمألف
(مدققة)(غير مدققة) 

٢٬٢٨٩٬٢٢٣٢٬٦٤٢٬٦٣٤ودائع ألجل
٢٩٬٥٩٧٢٩٬٦٦٣الطلبتحتع ودائ

٨٢١٬٣٣٩٩٦٥٬٧٥٢قروض لمؤسسات مالية

٣٬١٤٠٬١٥٩٣٬٤٢٥٬٢٦٢األخرى وكلبنن االمستحقة مإجمالي المبالغ
)٦٩٩٬٢()٧٧١٬٢(ةالمتوقعاالئتمانرئخسا صصمخ 

٣٨٨٬١٣٧٣٬٥٦٣٬٤٢٢٬٣بلغ المستحق من البنوك األخرى في الماص

يةحسب المنطقة الجغرافإجمالي المبالغ المستحقة من البنوك األخرى 
٢٬٠٣٤٬٩٥٧٢٬٧٥٦٬٤٩٧داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

٣٧٨٬٧٧٨١٨٠٬٦٧٥يج التعاون الخليمجلس داخل دول 
٤٢٤٬٧٢٦٠٩٠٬٤٨٨ى الدول األخر 

١٥٩٬٤٠١٣٬٢٦٢٬٤٢٥٬٣

المرحلــة األولــى) بمبلــغ -٢٠٢١دیســمبر ٣١(تــم تصــنيف جميــع المبــالغ المســتحقة مــن البنــوك األخــرى علــى أنهــا ضــمن المرحلــة األولــى
ــة خســـارة ائتمـــان مت ــمدر مليـــون ٢٬٧٧وقعـ ــمبر ٣١(هـ ــم).ن مليـــو ٢٬٧٠–٢٠٢١دیسـ ــين درهـ ــة بـ ــاك حركـ ــم تكـــن هنـ ــالي ي إل فـــ المراحـــ لـ جمـ

ال توجد حركة بين المراحل).-٢٠٢١دیسمبر ٣١(صدة المستحقة من البنوك األخرى خالل الفترة  األر 



له.ع والشركة التابعةن الوطني ش.مینك أم القيو ب
المرحليةالموجزةالموحدة ات حول البيانات الماليةیضاحإ

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-١١-

الميوذمم مدینة عن التمویل اإلسسلفيات قروض و -٦

٢٠٢١مبردیس٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درهمدرهمألف

ققة)(مدة) دققغير م(
٥٬٤٦٢٬٣٩٤٥٬٦٦٣٬٨٣٤قروض

١٬٠١١٬٠٢٨٨٥٣٬٤٨٢على المكشوفب سح لا
١٨١٬٦٠٥١٩٥٬٠٩٥منتجات تمویل إسالمي

١٦٦٬٢٢٣١٢٩٬٤٢٠قروض مقابل إیصاالت أمانة
-٩٩٬٩٩٧مشتركةقروض 

١٦٧٬٦٤٢٨٢٬٤٨أخرى 

٦٬٩٨٥٬٤١٤٦٬٨٩٠٬١١٣ميإلسالیل التمو اعنینةدموالذمم السلفيات إجمالي القروض وال
)٥٥٩٬٣٠١()٤٩٣٬٣٤٩(ةالمتوقعاالئتمانرئسا ص خ مخص

٩٢١٬٦٣٥٬٦٥٥٤٬٥٨٨٬٦تمویل اإلسالميوالذمم المدینة عن السلفيات صافي القروض وال

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
مألف درهدرهمألف

(مدققة)غير مدققة) (
حسب القطاع االقتصاديالمي ساإلن التمویل لمدینة علذمم ااو ت السلفياو وضالقر إجمالي

٨٥١٬٦٦٢٨٧٦٬١٣٧تجارة الجملة والتجزئة
٣٬١٩٦٬١٦١٣٬٣٦٩٬٧٣٦اتءالعقارات واإلنشا 

٣٩٧٬٥٧٠٤٠٤٬٠٨٠قروض شخصية وأخرى 
٤٣٠٬٧٧٧٤١١٬٧٠٤التصنيع

١٬٤٩١١٬١٧٥المرتبطة بها واألنشطةة  راعالز 
١٥٤٬٣١٥١٦٤٬١٢٠التل واتصا قن

٤٥٤٬٧١٧٣٣٢٬٨٩٦ليةمؤسسات ما 
٧٢١٬٤٩٨٬١٢٦٥٬٣٣٠٬١ى وأخر خدمات

٤١٤٬٩٨٥٬٦١١٣٬٨٩٠٬٦

المتحدة.ربية ارات العاإلملةدو اخلن عمالء دمهيوالذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي جميع القروض والسلفيات  إن

اإلسالميالتمویل والذمم المدینة عنات فيسلوض واللقر ة ارصدالي أالحركة في إجم

مجموعال٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
همألف در ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢١٥٬٨٧٤٬١٥٣٤٢٤٬٢٢٣٥٩١٬٧٣٧٦٬٨٩٠٬١١٣دیسمبر ٣١إجمالي القيمة الدفتریة كما في 
٤٧٬٠٤٦٥٨٢٬٩١٦-٥٣٥٬٨٧٠راؤها جدیدة نشأت أو تم شدات موجو 

ثبيتها أو تم تعنم التوقف  موجودات ت
)٤٨٧٬١٦٧()٨٬٧٩٥()١١٬٠٦٦()٤٦٧٬٣٠٦(إعادة سدادها 

--)٢٬٤٣٧(١٢٬٤٣٧االنتقال إلى المرحلة 
--٣٥٬٢٦٣)٣٥٬٢٦٣(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٣٬٨٥٧-)٣٬٨٥٧(٣االنتقال إلى المرحلة

)٤٤٧()٤٤٧(--اتالمشطوب

٠٣٤٬٩٠٦٬٥٩٨٣٬٤٤٥٣٩٧٬٣٣٦٤١٤٬٩٨٥٬٦ة)مدقق(غير٢٠٢٢مارس ٣١ي كما ف
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-١٢-

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

)تمةالمي (تاإلسویل التمنة عنالحركة في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات والذمم المدی

المجموع٣المرحلة ٢حلة المر ١ةلمرحلا
ألف درهممألف درهدرهمألف همألف در 

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

تم و أها بيتتثالتوقف عنمات تموجود
)١٬٤٤٥٬٠٢٩()٢١١٬٧٢٥()١٩٩٬٠٠٩()١٬٠٣٤٬٢٩٥(دها ة سداإعاد

--)٥٬٦٨٩(١٥٬٦٨٩االنتقال إلى المرحلة 
-)٦٬٤١٩(٢٦٠٬٦٧٥)٢٥٤٬٢٥٦(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٤٥٬٨١٥)١٤٬٩٩٥()٣٠٬٨٢٠(٣االنتقال إلى المرحلة 

)٣٦١٬٣١()٣٦١٬٣١(--باتو طشالم

٢٠٢١١٥٣٬٨٧٤٬٥٢٢٣٬٤٢٤٧٣٧٬٥٩١١٣١٬٨٩٠٬٦دیسمبر ٣١ي كما ف

:ذمم المدینة عن التمویل اإلسالميوالسلفيات الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض وال

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
درهمألف هملف در أألف درهمألف درهم

ا في كمعة وقمتلمان ااالئترةسا خ تمخصصا 
٢٠٢١٧٩٬٢٩٧٣٦٬٢٤١١٨٦٬٠٢١٣٠١٬٥٥٩دیسمبر ٣١

٤٧٬٠٠٠٥١٬٩٣٥-٤٬٩٣٥موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها 
تم و أها بيتتثالتوقف عنمات تموجود
)٤٬٢٧٧(-١٬٨٩٣)٦٬١٧٠()توبا مشطباستثناء ال(دها ة سداإعاد

٢٨٩٢٨٩--خالل الفترةالمحملصافي انخفاض القيمة 
--)٥٤(١٥٤لمرحلة ل إلى ااالنتقا 

--٩٢٣)٩٢٣(٢االنتقال إلى المرحلة 
)٤٦٠()٤٦٠(--مسترجعات

٤٤٧٤٤٧--اتمشطوب

٩٣١٬٧٧٠٠٣٬٣٩٢٩٧٬٣٣٢٤٩٣٬٣٤٩ة)(غير مدقق٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

المجموع٣حلة المر ٢مرحلة ال١ة المرحل
همألف در ألف درهمدرهمألف همألف در 

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

)٨٬٨٧٧(٢٦٬٢٤٦)٦٬٢٨٩()٢٨٬٨٣٤(الفترةيمة المحمل خالل لقاصافي انخفاض
)٥٬٣٨٠()٥٬٣٨٠(--مسترجعات

--)٢٢٣(١٢٢٣لى المرحلة قال إاالنت
--٤٬٠٢٨)٤٬٠٢٨(٢لى المرحلة قال إاالنت
-١٬١٨٠)٧٩٨()٣٨٢(٣لة لمرح لى اقال إاالنت

)٣٦١٬٣٦()٣٦١٬٣٦(--اتمشطوب

٢٠٢١٢٩٧٬٧٩٢٤١٬٣٦٠٢١٬١٨٦٥٥٩٬٣٠١دیسمبر ٣١في كما 
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-١٣-

ن التمویل اإلسالمي (تتمة)عقروض وسلفيات وذمم مدینة -٦

لمراحل:امعوالذمم المدینة عن التمویل اإلسالمي سلفيات تصنيف القروض وال

دققة)(غير م٢٠٢٢س مار ١٣
مجموعال٣المرحلة ٢المرحلة ١مرحلة لا

ألف درهمألف درهمألف درهممدرهألف

٦٬١٦٥٬١٣٤-٥٬٩٠٦٬٠٣٤٢٥٩٬١٠٠)٨-١ئات(فجةمنت
١٨٦٬٨٨٣-١٨٦٬٨٨٣-)١٢-٩فئات (منتجة تستدعي المراقبة

١٠٢٬١٠٨١٠٢٬١٠٨--)١٣فئة (تستدعي االنتباه
٤٩٧٬٥٥١٤٩٧٬٥٥١--)١٤فئة (ا هبمشكوك 

٧٣٨٬٣٣٧٣٨٬٣٣--)١٥ة(فئة  ر خسا 

٥٬٩٠٦٬٠٣٤٤٤٥٬٩٨٣٦٣٣٬٣٩٧٦٬٩٨٥٬٤١٤ةلدفتریإجمالي القيمة ا
)٤٩٣٬٣٤٩()٢٩٧٬٢٣٣()٠٠٣٬٣٩()١٩٣٬٧٧(وقعةلمتن اما خسارة االئت

٨٤١٬٨٢٨٬٥٩٨٠٬٤٠٦١٠٠٬٤٠٠٩٢١٬٦٣٥٬٦الدفتریةيمةالق

)قةق(مد٢٠٢١دیسمبر ٣١
عالمجمو ٣مرحلة ال٢لمرحلة ا١ة المرحل

درهمألف  ألف درهمهمألف در ألف درهم

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

١١٠٬٦٠٨١١٠٬٦٠٨--)١٣ة (فئتستدعي االنتباه
٤٤٨٬١٨٧٤٤٨٬١٨٧--)١٤ة (فئا هبمشكوك 
٩٤٢٬٣٢٩٤٢٬٣٢--)١٥(فئةخسارة

٥٬٨٧٤٬١٥٣٤٢٤٬٢٢٣٥٩١٬٧٣٧٦٬٨٩٠٬١١٣ةالي القيمة الدفتریمج إ
)٥٥٩٬٣٠١()٠٢١٬١٨٦()٢٤١٬٣٦()٢٩٧٬٧٩(خسارة االئتمان المتوقعة

٨٥٦٬٧٩٤٬٥٩٨٢٬٣٨٧٧١٦٬٤٠٥٥٤٥٬٥٨٨٬٦فتریةة الدالقيم

مليــون درهــم) ٥٩١٬٧٤–٢٠٢١دیســمبر٣١درهــم (يــون مل٦٣٣٬٤٠غــًا وقــدره بلم٢٠٢٢س ر مــا ٣١كما فيبلغت القروض غير المنتجة 
بلــغ ض القيمــة بمومخصــص انخفــا مليــون درهــم)،٩٨٩٬٢٢-٢٠٢١مبر دیســ ٣١مليون درهــم (٩٩٠٬٢٩بقيمة  بضماناتوالمشمولة جيدًا  

١٬١٧٥–٢٠٢١ســمبردی٣١(م مليــون درهــ ١٬٢٢٣مبلــغ مليــون درهــم)، بإجمــالي١٨٦٬٠٢–٢٠٢١دیســمبر٣١(مليــون درهــم ٢٣٣٬٣٠
.مرة)١٬٩٩–٢٠٢١دیسمبر٣١مرة من القروض غير المنتجة (١٬٩٣تعادلون درهم)، وهي ليم
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-١٤-

ستثماریةالية ااألوراق المال-٧

یة تتألف مما یلي:األوراق المالية االستثمار 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درهمدرهمألف
(مدققة)) قةمدق(غير

أو الخسائرل األرباح ادلة من خال ة العبالقيملية لماق اراو أل ا
١٥٬٤٩٧١٦٬٣٦٦األوراق المالية المدرجة

٢٤٩٢٥٠مدرجةلااألوراق المالية  -الثة  یرها أطراف ثدتاري  ستثمار االختيلالال  أمو 

٧٤٦٬١٥٦١٦٬١٦

ى خر ل األملشاخل اخالل بنود الدلة من مالية بالقيمة العاداألوراق ال
١٬١١٥٬٨٠٥٩٩٦٬٥٨١المدرجةية  المالاألوراق  

١٩٤٬١١٩٤٬١المدرجةغيراألوراق المالية

٩٩٩٬١١٦٬١٧٧٥٬٩٩٧

كلفة المطفأةة بالتماليالراقاألو 
٧٠٣٬١١٩٤٥٧٬١٢٠المتداولةأدوات الدین

١٬٢٥٢٬٤٤٨١٬١٣٤٬٨٤٨ماریةوراق المالية االستثأل إجمالي ا
)٬٢٢٧٢()٬٣٠٦١(المتوقعةتماناالئرئخسا صمخص

١٤٢٬٢٥١١٬٦٢١٬١٣٢٬١اریةستثمالمالية االوراق صافي األ 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درهمدرهمألف
(مدققة)) قةمدق(غير

الجغرافيةمنطقةالحسب إجمالي األوراق المالية االستثماریة 
١٬٠٤٩٬٥٨٨٩٣٣٬٩٢٨لمتحدةبية اداخل اإلمارات العر 

١٦٧٬٥٦٥١٦٦٬٥٣٦ن الخليجيلس التعاو مج ضمن دول 
٢٩٥٬٥٣٣٨٤٤٬٣بلدان أخرى 

٤٤٨٬٢٥٢١٬٨٤٨٬١٣٤٬١

مبلــغ ائتمــان متوقعــة ب) بخســارة ١المرحلــة -٢٠٢١دیســمبر ٣١(یون علــى أنهــا ضــمن المرحلــة األولــىيــع اســتثمارات الــدف جمیــتم تصــني
ــاك حركــة بــين المراهلــم تكــن درهــم).مليــون ٢٬٢٣–٢٠٢١دیســمبر ٣١(م درهــ مليــون ١٬٣١ لة خــالاالســتثماریلماليــةحــل فــي األوراق ان
ال توجد حركة بين المراحل).-٢٠٢١دیسمبر ٣١(الفترة
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-١٥-

أخرى موجودات -٨

٢٠٢١ر یسمبد٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درهمدرهمفأل

قة)(مدق(غير مدققة) 

١٧٨٬٣٦٢١٧٨٬٣٦٢*لدینيها من خالل تسویة االعقارات المستحوذ عل-مخزون ال
٢٢٬٢٢٣٣٢٬٦٢٠فائدة مستحقة القبض

٢٣٬٨١٦٢٨٬٠٠٤ودائعو اً مقدموعة مصاریف مدف
٣١٢٬٢٤١١٧٬٤خرى أ

٧١٣٬٢٤٨١٠٣٬٢٤٣

رة فتــ ل خــالال شيءبمبلغ خزون المة انخفاض في قيمة موعلمج اسجلتلدین.من خالل تسویة ا* یمثل المخزون العقارات المستحوذ عليها 
).مدرهمليون ٣٬٧٤–٢٠٢١دیسمبر ٣١(٢٠٢٢مارس ٣١ة في  المنتهيالثالثة أشهر 

ك أخرى مبالغ مستحقة لبنو -٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
رهمألف ددرهمألف

)(مدققة(غير مدققة) 

-٧٢ودائع عند الطلب

قة الجغرافيةالمنطحسب  
-٧٢متحدةات العربية الخارج دولة اإلمار لدان أخرى  ب

مالء للعع اإلسالميةئالوداو مالءودائع الع-١٠

٢٠٢١بر دیسم٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٤٬٦٨٧٬٣١٥٤٬٤٩٩٬٢٢٠ألجلودائع 
٢٬٦٨٤٬٥٩٩٢٬٨٩١٬٨٥٦جاریةحسابات  
١٧٠٬١١٠١٧١٬٤٥٩رودائع توفي
٨٥٬٧٠٥٨٤٬٧٢١ميةالمصرفية اإلسدمات الالخ مالء ودائع ع

٢٨٦٬٥٢٨٦٤٬٥٢نقدیةاتتأمين

٠١٥٬٦٨٠٬٧١٢٠٬٧٠٠٬٧

مارات العربية المتحدة.هي من عمالء داخل دولة اإلوالودائع اإلسالمية للعمالءالعمالء ودائعإن جميع
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-١٦-

رى ت أخلوبامط-١١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درهمرهمدألف

(مدققة)(غير مدققة) 

٢١٬٦٢٨٢٦٬٦٢٥ذمم دائنة
١٦٬٢٢٤١٢٬٥١٤مستحقة الدفعفوائد  

١٩٬١١٠١٨٬٨٧٣نهایة الخدمة للموظفينمكافأة  مخصص 
٢٬٤١٢١٬٢٨٤خرى یا الموظفين األمزا

١٠٬٦١٩١٠٬٦١٩لدفعمستحقة اتوزیعات أرباح  
٤٨١٣٩٤القبوالتلىوقعة عتالئتمان الممخصص خسارة ا

٦٬٠٠١٦٬٣٤١)١٣ضاح  الطارئة (إیااللتزامات والمطلوباتقعة على  و ن المتمخصص خسارة االئتما 
١٢١٬٩٨٠٧٤٬٠٤٩ساحبألمر الت يكا ش
٥٬٢٠٣٥٬٢٣٥اإلیجارقودعند مطلوبات ب
٣٠٨٬٧١٧٠٨٬١٧خرى أ

٩٦٦٬٢٢٠٦٤٢٬٧٣١

رأس المال -١٢

٢٠٢١ر دیسمب٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درهمدرهمألف

(مدققة)(غير مدققة) 

لكامل:ومدفوع با مصدر
٠٠٠٬٨٤٨٬١٠٠٠٬٨٤٨٬١درهم لكل منها ١ادي بقيمة ليون سهم عم٨٤٨٬١

ئة ار طات ت ومطلوب التزاما-١٣

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
همألف در درهمفأل

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٦٩٦٬٧٧٦١٬٨٠٥٬٣٤٩ضمانخطابات
١٤٣٬٥١٢١٤٥٬٢٢٩اعتمادات مستندیة

١٬٠٣٧٬٠٧٧١٬١٣١٬٧٢٣مدید االئتمانلتزامات لتا
٧٣٩٬١٤١٠٢٨٬٤٥٧أخرى 

١٠٤٬٠١٩٣٬٣٢٩٬٥٣٩٣٬
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-١٧-

بات طارئة (تتمة) و ل لتزامات ومطا-١٣
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

ألف درهمدرهمفأل
(مدققة)ة) (غير مدقق

يةحسب المنطقة الجغرافمالي االلتزامات والمطلوبات الطارئة إج
٢٬٩٤٠٬٩٠٨٣٬٤٥٤٬٠٤٤حدةعربية المتلة اإلمارات الداخل دو 
١٩٦٬٧٨٧٢٨٬٧٩ةمتحدات العربية الاإلمار ولة خارج د

١٠٤٬٠١٩٬٣٩١٦٬٥٣٣٬٣

لاللتزامات والمطلوبات الطارئةالمقابلةمتوقعةومخصصات خسارة االئتمان الكة في إجمالي الرصيدالحر 
لمجموعا٣لمرحلة ا٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمدرهمألفهمألف در همألف در 

٢٠٢٢١٬٨٩٦٬٩٦٣٣٬٨٦٧٤٩٬٧٤٨١٬٩٥٠٬٥٧٨ینایر  ١-ة  لدفتریإجمالي القيمة ا
١٣٤٬٥٠٢-١٣٤٬١٠٣٣٩٩شراؤها یدة نشأت أو تمموجودات جد

تم و أها بيتتثالتوقف عنمات تموجود
)٢٤٤٬٧٩٢(--)٢٤٤٬٧٩٢()توبا مشطباستثناء ال(دها ة سداإعاد

--٣٬٥٦١)٥٦١٬٣(٢المرحلة إلىاالنتقال
٢٠٢٢مارس ٣١–إجمالي القيمة الدفتریة

١٣٧٬٧٨٢٬١٨٢٧٬٧٧٤٨٬٤٩٢٨٨٬٨٤٠٬١مدققة)ر غي(

المجموع٣المرحلة ٢رحلة لما١المرحلة 
همألف در لف درهمأألف درهمدرهمألف

٢٠٢١٢٬٣٨٢٬٥٣٩٢٬٢٥١٤٩٬٦٧٤٢٬٤٣٤٬٤٦٤ینایر  ١في ة كما لدفتریالقيمة اإجمالي  
٢٧٤٬٤٦٩--٢٧٤٬٤٦٩ا شراؤهموجودات جدیدة نشأت أو تم

تم و أها بيتتثالتوقف عنمات تودموج 
)٧٥٨٬٣٥٥(--)٧٥٨٬٣٥٥()توبا مشطباستثناء ال(دها ة سداإعاد
--١٬٦١٦)١٬٦١٦(٢المرحلة إلىتقال  ناال
-٧٤-)٧٤(٣المرحلة إلىتقال  ناال

٠٢١٢٩٦٣٬٨٩٦٬١٨٦٧٬٣٤٨٧٤٩٬٥٧٨٬٩٥٠٬١دیسمبر ٣١–إجمالي القيمة الدفتریة  

ئةلمطلوبات الطار مات والتزااض قيمة اال انخفحركة في مخصص ال
المجموع٣ة المرحل٢المرحلة ١المرحلة

لف درهمأألف درهمألف درهمألف درهم
-توقعة ئتمان المصات خسارة االصمخ 
٦٬٣٤١-٢٠٢٢٦٬٣٣٤٧ینایر  ١
٩٧٣-٩٧٢١الفترةخالل  يشأ / المنتهالمن

تمو أها بيتتثالتوقف عنمات تموجود
)١٬٣١٣(-١)١٬٣١٤()توبا مشطباستثناء ال(دها ة سداإعاد
--٣٠)٣٠(٢المرحلة إلىتقال  ناال

٠٠١٬٦-٩٦٢٬٥٣٩)مدققة(غیر ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-١٨-

ومطلوبات طارئة (تتمة) لتزامات ا-١٣

(تتمة)الطارئةت ت والمطلوبااض قيمة االلتزاماانخفي مخصص حركة فال

وعالمجم٣المرحلة ٢المرحلة ١حلة المر 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

-متوقعة مخصصات خسارة االئتمان ال
٧٬١٧٧-٢٠٢١٧٬١٧١٦ینایر١

٣٬٦٢٩--٣٬٦٢٩شراؤها و تمموجودات جدیدة نشأت أ
تم و أها بيتتثالتوقف عنمات تموجود
)٤٦٥٬٤(-١)٤٦٦٬٤()توبا مشطباستثناء ال(دها سداة إعاد

-متوقعة مخصصات خسارة االئتمان ال
٣٤١٬٦-٢٠٢١٣٣٤٬٦٧دیسمبر ٣١

ع المراحل:لطارئة ماات ات والمطلوبتصنيف االلتزام
قة)غير مدق(٢٠٢٢مارس ٣١

المجموع٣حلة المر ٢حلة المر ١ة رحلالم
رهمألف دألف درهمدرهمألفألف درهم

١٬٧٨٧٬٩٤٣-١٬٧٨٢٬٧١٣٥٬٢٣٠)٨-١ئات(فجةمنت
٢٬٥٩٧-٢٬٥٩٧-)١٢-٩فئات (منتجة تستدعي المراقبة

٣٥٩٣٥٩--)١٣فئة (تستدعي االنتباه
١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥--)١٤فئة (ا هبمشكوك 

٦٢٤٬٣٨٦٢٤٬٣٨--)٥١ةفئ(ة  ر خسا 
١٬٧٨٢٬٧١٣٧٬٨٢٧٤٩٬٧٤٨١٬٨٤٠٬٢٨٨ةلدفتریاإجمالي القيمة 

)٠٠١٬٦(-)٣٨()٩٦٣٬٥()١١إیضاح  (وقعةلمتن اما خسارة االئت
٧٥٠٬٧٧٦٬١٧٨٩٬٧٧٤٨٬٤٩٢٨٧٬٨٣٤٬١یةالقيمة الدفتر 

)(مدققة٢٠٢١ر دیسمب٣١
لمجموعا٣المرحلة ٢ة المرحل١المرحلة 
ألف درهمدرهمألفف درهمألألف درهم

١٬٨٩٨٬٢٣٣-١٬٨٩٦٬٩٦٣١٬٢٧٠)٨-١ئات(فجةمنت
٢٬٥٩٧-٢٬٥٩٧-)١٢-٩فئات (منتجة تستدعي المراقبة

٣٥٩٣٥٩--)١٣فئة (تستدعي االنتباه
١٠٬٧٦٥١٠٬٧٦٥--)١٤فئة (ا هبمشكوك 

٢٤٦٬٣٨٦٢٤٬٣٨--)٥١ةفئ(ة  ر خسا 
١٬٨٩٦٬٩٦٣٣٬٨٦٧٤٩٬٧٤٨١٬٩٥٠٬٥٧٨ةلدفتریاإجمالي القيمة 

)٣٤١٬٦(-)٧()٣٣٤٬٦()١١إیضاح  (وقعةلمتن اما خسارة االئت
٦٢٩٬٨٩٠٬١٨٦٠٬٣٧٤٨٬٤٩٢٣٧٬٤٤٩٬١یةالقيمة الدفتر 

مليون درهم).٤٬٧٩–٢٠٢١دیسمبر ٣١م (مليون دره٢٬٢٧رأسمالية بمبلغ التزاماتالمجموعةرتب على ، ت٢٠٢٢رس ما ٣١كما في 
٢٠٢١مبر ســ دی٣١م (درهــ مليــون ٦٬٠٠قابل البنــود خــارج الميزانيــة العموميــة موضــحة أعــاله بمبلــغ توقعة مة االئتمان الممخصص خسار إن
).١١األخرى (إیضاح  درهم) وتم تصنيفها ضمن المطلوباتمليون  ٦٬٣٤-
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-١٩-

الموجودات الماليةمخصص انخفاض قيمة-١٤
أشهر المنتهية في ثالثةال

ة) (غير مدققمارس٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهملف  أدرهمألف

٤٨٦١٤٬٠٣٢يإلسالمالتمویل اوالذمم المدینة عنالقروض والسلفيات  
٧٢٢٧٧بنوك أخرى غ مستحقة منمبال

)٦٤()٩٢١(یةاألوراق المالية االستثمار 
٣٨١)٢٥٣(موميةوبنود خارج الميزانية العبوالت العمالءق

١٬٤٧٥-لدینيها من خالل تسویة االعقارات المستحوذ عل–ةيمالقانخفاض  

)١٦٬١٠١)٦١٦

للسهم والمخفف بح األساسي الر -١٥

.السنةدرة خالل صمين على متوسط عدد األسهم العادیة الملمساهائد ل علاالربحبتقسيم هم الواحدالربح األساسي للسب حتسا یتم ا

أشهر المنتهية في ثالثةال
) (غير مدققةمارس٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

٥٧١٬٩٦٧٦٬٤٨٧لف درهـم)(أة  للفتر بح  الر 

٠٠٨٬٠١٬٨٤١٬٨٤٨٬٠٠٠)ة (ألفالمرجح لعدد األسهم المصدر المتوسط

٥٠٬٠٠٤٬٠درهـم)لسهم (لوالمخفف  الربح األساسي 

. ٢٠٢١مارس٣١و٢٠٢٢رس ما ٣١كما في تخفيض الربح األساسي للسهممحتمل أن تؤدي ل عادیةال یوجد أي أسهم 

وزیعات األرباح ت-١٦

مليون ١٤٧٬٨بمبلغ  ٪٨رباح بنسبة  مين توزیعات أساهمأقر ال،  ٢٠٢٢مارس  ١٤لسنوي المنعقد في  الجمعية العمومية اماعاجتل  خال
مليون درهم).١٤٧٬٨–٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر ٣١درهم عن السنة المنتهية في 
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-٢٠-

ة دینقال النقدیة وشبه -١٧

ة) (غير مدققمارس٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

درهملف  أدرهمألف

١٬٧٢٥٬٢٥٥١٬٤٦٠٬٩٥٥)٤إیضاح  ركزي (المتحدة المعربية رات الرف اإلما نقد وأرصدة لدى مص
١٥٩٬١٤٠٣٬٢٧٥٬٩٧٨٣٬)٥تحقة من بنوك أخرى (إیضاح  مبالغ مس

٤٬٨٦٥٬٤١٤٤٬٧٣٦٬٩٣٣

)٩٧()٣٣٧٬٣٤٥()٤ودائع قانونية (إیضاح  
)٣١٩٬٥٠٧()٨٢١٬٣٣٩(ثة أشهرأكثر من ثالصل بعدي األق فح أخرى تستنوك بقة من مبالغ مستح 

)٢٥١٬٠٠٠()٢٧()٩لبنوك أخرى (إیضاحستحقة بالغ مم

٦٥٨٬٧٠٦٬٣٤٬١٦٦٬٣٢٩

قةالت مع أطراف ذات عالمعام-١٨

ون حصــة جوهریــة فــي المســاهمين الــذین یملكــ بتتمثــلعالقــة راف ذات مــع أطــ ادیــة ل العاق األعمــا فــي ســيت بتنفيــذ المعــامالة وعــ جمالمقــوم ت
هــا اإلدارة حصــة جوهریــة فيلــك هــؤالء المســاهمون وأعضــاء مجلــس التــي یمشــركاتوالمجموعــةالفــي دارةس اإلجميع أعضاء مجلو المجموعة  

.  عةمو المج عليا في  وموظفي اإلدارة ال

.ةللمجموعياق األعمال العادیة ضمن سأطراف ذات عالقة  التالية معالجوهریةالمعامالت جراء  بإ مجموعة  التقامخالل الفترة،  

فيمنتهيةشهر الأثالثةالفترة  
(غير مدققة)مارس٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمدرهمفأل

٦٠٠٤٠٧فوائددخل 
٦٬٣٣٣٧٬٤١٩ائداریف فو مص
٨٢١خل آخرد

٧٥٠٧٥٠رةإلدامجلس اأتعاب أعضاء  

العلياات موظفي اإلدارة تعویض
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمدرهمألف

١٬٢٣٧١٬٥١٠األجلقصيرة  أخرى  زایا رواتب وم
٢٤٣٦للموظفينفأة نهایة الخدمةا مك

نفــس لضــمانات الســائدة فــي الفائــدة واف ذات عالقة تمت جوهریًا بنفس الشروط، بما في ذلك أســعار دخلت المجموعة في معامالت مع أطرا
لة مع أطراف أخرى.الوقت للمعامالت المماث
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-٢١-

تمة) (تقةات عالالت مع أطراف ذمعام-١٨

:العالقة كما یلي  ذات المعامالت مع األطراف  صدة أر انت ، كانات الماليةبيد الإعداكما في تاریخ  

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
ألف درهمهمدر ألف

)ققة(مدة) (غير مدقق

٨٧٬٣٨٨٨٢٬٩٩٦ل اإلسالمية عن التموینوذمم مدیلفياتسقروض و 
٢٬٧٠٠٬٥٩٦٢٬٧٥٠٬٧٧٠ة للعمالءسالميائع اإلوالودودائع العمالء 

١٥٧٬٨٣١٢٠٥٬٧٠٦غاءلإللة غير قابلة  ت طارئومطلوبا مات  زاالت

اإلدارة العليا
٣٤٦١٠٤إلسالميالقروض والسلفيات ومستحقات التمویل ا

١٬٣٨٦١٬٠٩٧الءوالودائع اإلسالمية للعمودائع العمالء

مليــون ٨٧٬٣٩بمبلــغ مان ضــ مقابــل ذات عالقــة هــي مضــمونة طرافألالتي تم منحها سالميویل اإلستحقات التمإن القروض والسلفيات وم
٢٠٢١دیســمبر ٣١(١قة في المرحلــة ذات العالمليون درهم). یتم تصنيف كل القروض والسلفيات إلى األطراف٨٢٬٩٩–٢٠٢١درهم (

).رهمن دمليو ١٬٩١–٢٠٢١دیسمبر٣١ون درهم (ملي١٬٣٧توقعة ) بمبلغ خسارة ائتمان م١حلة  المر -

قطاعات األعمال -١٩

ا:همةرئيسياعات  قطثة ثالإلى  المجموعةأعمال  تنقسم 

بطاقــات و الودائــعو رات التــوفيابحســ و ةالجاریــة الشخصــين الحســابات ألفراد مالبنكية لوتتكون األعمال-والمؤسسات  لبنكية لألفراد  ال األعما
. للعمالءوناتوالقروض والرهلخصموااالئتمان

والهيئــات العامــة وتتكــون مــن وميــةالحكوائر بمــا فــي ذلــك الــدت ؤسســا عــامالت المبرمــة مــع المالبنكيــة للمؤسســات تتضــمن المعمــالاألمــا أ
التجاري.ع والتمویل  الودائو السلفياتو معامالت القروض

ت ألجنبيــة لــدى البنــوك والمؤسســا ت اعمــالالیــلعــامالت تحو قــة وموق المالي ذو العالة غرفة التداول والستضم أنشط-ستثماراتاالینة و الخز 
نهــا قطاعــًا شــكل أي مككــل، وال یوعمليــات المركــز الرئيســي للبنــك المركــزي حــدة المتبيــة العر اإلمــاراتمصــرف لــكفــي ذالماليــة األخــرى بمــا 

.منفصلة عنهاد تقاریرعدمكن إ منفصًال بحيث ی

ات تنشــأ بــين صــروفوالمد جوهریــة لإلیــرادات نــو جد بتجاریة العادیة. ال یو ط الشرو والال باألحكام األعمي بين قطاعي تي تجر تتم المعامالت ال
ة بنــود بيــان المركــز أغلبيــ أنهــا تشــكل حيــثغيلية ات التشــ لمطلوبــ موجودات واطاع في الاعي األعمال. تتمثل الموجودات والمطلوبات لكل ققط

المالي الموجز الموحد.
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-٢٢-

تمة)ال (تقطاعات األعم-١٩

قة بالقطاعات الرئيسيةمتعلالمات و المعل

الخزینة عمال البنكية األ
المجموعرى أخت مارااالستثو والشركات ادفر لأل

لف درهمأألف درهمألف درهمألف درهم
مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١نتهية فيأشهر المةثالثالرة فت

ة المنتجات اإلسالميصافي الدخل ودخل الفوائد من
٦٦٬٧٣٦-٥٩٬٤٢٢٧٬٣١٤ودعينالمإلىیع عد خصم التوز ب

١٠٬٧٠٢--١٠٬٧٠٢العموالتو الرسوم دخل  صافي  
١٬٩٤٧٧٠١٬٢١٦٤٨٬٢٣-الدخل التشغيلي اآلخر

١٢٤٬٧٠٢٦١٬٩٧٠١٬٢١٠٨٦٬١٠١لدخلإجمالي ا

)٣٥٬٦٨٣()٢٥٬٨٢٩()٦٥٤()٩٬٢٠٠(مصاریف تشغيلية
٣٠٬٤٩٤-٣٠٬٤٩٤-یةثمار تاح اسأرب

٦١٦-٨٤٩)٢٣٣(ةمخصص انخفاض القيمة على الموجودات المالي
٨٥٥٨--ركة شقيقةشاحأربالحصة من 

٥٧١٬٩٦)٠٧٠٬٤(٦٩١٬٦٠٩٥٠٬٣٩نتائج القطاع

ققة)مد(غير ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 
٣٦٦٬٧٧٨٬٦١٤٥٬٧٧٧٥٬١٦٨٬٧٤٧٦٧٩٬٣٠٢١٣٬اعموجودات القط

٥٣٦٬٨٥١٬٧٠٧٢٬٥٠٠٧١٬٤٠١٥٬٦٧٩٬٢٣٠١٣٬مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

مدققة)(غير٢٠٢١رس ما ٣١ر المنتهية فيأشهةثالثلافترة  
ة الفوائد من المنتجات اإلسالميصافي الدخل ودخل

٧٠٬٥٣٥-٦٧٬٨١٧٢٬٧١٨ودعينالمیع إلىالتوز عد خصم ب
١٢٬١٨٧٧٨٦٤١٧١٣٬٣٩٠العموالتو الرسوم دخل  صافي  

٢٧٦٣٥١٢٬٨٧٢١٣٬١٨٣الدخل التشغيلي اآلخر

٨٠٬٢٨٠٣٬٥٣٩١٣٬٢٨٩٩٧٬١٠٨لدخلإجمالي ا

)٣٢٬١٥٩()٢٤٬٣٦٠()٥٢٤()٧٬٢٧٥(شغيليةمصاریف ت
٢٧٬٥٨٥-٢٧٬٥٨٥-یةثمار اح استأرب

)١٦٬١٠١()١٬٨٥٧()٢١٣()١٤٬٠٣١(ةمخصص انخفاض القيمة على الموجودات المالي
٥٤٥٤--ركة شقيقةشاحأربالحصة من 

٧٦٬٤٨٧)١٢٬٨٧٤(٥٨٬٩٧٤٣٠٬٣٨٧نتائج القطاع

ققة)(غير مد٢٠٢١مارس ٣١كما في 
٠٤٤٦٢٥٬٧٬٥٬٣٢٠٬١٤٢٠٢٧٣٦٬٦١٣٬٦٨١٬٧٨٨اعالقطموجودات

٨٬٠٧٦٬٨٨٠٠٠٢٥٦٧٬٥٬٠٣٧٬٩٠٦١٣٬٦٨١٬٧٨٨مطلوبات وحقوق ملكية القطاع
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-٢٣-

عادلة القياس القيمة-٢٠

ن اركين المشــ لة منتظمة بيعاممما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما فيموجوداتالذي سيتم قبضه لبيع بندي السعرإن القيمة العادلة ه
يمــةمــة العادلــة. یتضــمن تعریــف القالقيقيمــة الدفتریــة وتقــدیرات الا النحــو، یمكــن أن تنــتج فروقــات بــين علــى هــذریخ القيــاس. و ا لســوق بتــ فــي ا
جــراء معاملـــة و إأبصــورة كبيــرةا أو حاجــة لتقلــيص حجــم عملياتهــ نيـــة أيوفــق مبــدأ االســتمراریة دون عمــل تةالمجموعــ ة افتــراض أن العادلــ 

ة.مجحفبشروط 

ــافة با  ــراإإلضـ ــا د التقـــاریر الماليـــة، یـــتم تصـــنيف قيا ض إعـــدالـــى ذلـــك، ألغـ ــة إلـــى مســـ سـ ــة ٣أو ٢، ١توى ت القيمـــة العادلـ علـــى أســـاس درجـ
التالي:نحوالة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على  ات القيموأهمية المدخالت إلى قياسلعادلة  حظة لقياس القيمة ات المالدخالالم

وجودات أو  ة لممعدلة) في األسواق النشطالالمشتقة من األسعار المدرجة (غير  هي تلكقيمة العادلة  لياسات ال إن قاألو مستوى  ال
مطلوبات مماثلة.

ظة لحو موالتي تكون ١األسعار المدرجة في المستوى  الت غير  لة هي تلك المشتقة من مدخ ة العاداني إن قياسات القيمتوى الثلمسا
ن األسعار).ماألسعار) أو غير مباشر (أي المشتقةر (أي ما بطریق مباشإطلوبات ند المأو بجودات لبند المو 

الث هيالث  المستوى  العادلة  القيمة  قياسات  المشتتلإن  التقييك  أساليب  من  والتيقة  الموج م  لبند  مدخالت  أو  تتضمن  بند ودات 
ظة).ر ملحو ت غي(مدخالظة في السوق لحو مالمطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات

أةات المالية المدرجة بالتكلفة المطفلألدو لقيمة العادلةا
يــون مل١٢٠٬٢٨–٢٠٢١یســمبر د٣١م (رهــ مليــون د١٢٠٬٣٢لغ مب٢٠٢٢رس ما ٣١الدین المدرجة كما في دواتبلغت القيمة العادلة أل

إلــى المــدخالت مــن األســعار نادامــة العادلــة اســتيید القتم تحديث یح ١وى جة تحت المستمدر الیتم تحدید القيمة العادلة ألدوات الدین ).درهم
وصــول اليهــا فــي تــاریخ نشــأة اللموالتــي باســتطاعة اطابقــة لهــا تطة للموجــودات أو المطلوبــات المالنشــ المعدلــة) فــي األســواق يــرالمدرجــة (غ

قيمهــا الدفتریــة فــي نیــة عــ تلــف بصــورة جوهر خ ة ال تالمطفــأ لفــة بالتكخــرى المدرجــةاأليــةاإلدارة أن القيمــة العادلــة لــألدوات المالى قيــاس. تــر ال
التقریر.خ  نهایة فترة تاری

لةدلقياس القيمة العا واالفتراضاتييم  أساليب التق
ليــة الما يانــات فــي إعــداد البمة خدمماثلة لتلك المستوافتراضاتساليب تقييم أباستخدامات والمطلوبات المالية للموجودة دید القيمة العادلیتم تح 

تم النشــط. یــ ق اولة باستخدام األسعار من الســو لمتدييم األوراق المالية اتقیتم .٢٠٢١دیسمبر ٣١ة المنتهية في نللسلسنویة المدققةاموحدة  ال
بة السعر إلى األرباح.نسمضاعفات  ير المتداولة باستخدام  مالية غالتقييم األوراق  

بشكل متكرر ادلةها بالقيمة العستم قيا التي یو عةللمجمو دات المالية  وجو لمالقيمة العادلة ل
لومــات حــول كيفيــة تــالي معال. یبين الجدول ليةانات الما يإعداد البلعادلة كما في تاریخ مة ابالقيللمجموعة لمالية ایتم قياس بعض الموجودات

دلة لهذه الموجودات المالية:عا القيم التحدید 
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(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-٢٤-

مة) العادلة (تتيمةلققياس ا-٢٠

ة بشكل متكرر (تتمة)دلموعة والتي یتم قياسها بالقيمة العا ج للموجودات الماليةمدلة للة العا لقيما

ما في كالقيمة العادلة جودات المالية المو 
مارس  ٣١

٢٠٢٢
مدققة) غير (

ـــم  ألف درهــ

مبردیس٣١
٢٠٢١

ققة)(مد
ألف درهـــــم 

تسلسل القيمة  
العادلة 

خسائر الو خالل األرباح أمن دلة ة العالقيملية باموجودات ما
المستوى األول ١٥٬٤٩٧١٦٬٣٦٦أوراق مالية مدرجة

المستوى األول ٢٤٩٢٥٠جةلمدر سندات الملكية ا–ثة ف ثالموال التقدیریة التي تدیرها أطرا األ

امل األخرى الشل مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخ دات موجو 
توى األول المس١٬٠٨٠٬٥١٠٩٦٢٬١٩٧درجةالية ماق مأور 
المستوى الثالث ٣٦٬٤٨٩٣٤٬٣٨٤ات ملكية غير مدرجة سند
الثاني ستوى مال٦٦٦٣المشتقةات الماليةيمة العادلة الموجبة لألدو الق
ني المستوى الثا ٢٣٢٨٨المالية المشتقةدوات لأليمة العادلة السالبة الق

المســتویات الموضــحة ن أي مــندراجهــا ضــملوبــات ماليــة تتطلــب إ یوجــد أیــة مطالل الســنة. الویات خــ بــين المســتالت ة تحوییكن هناك أیلم
دول أعاله.الج في

موسمية نتائج-٢١

مــارس٣١(٢٠٢٢رس مــا ٣١يأشهر المنتهيــة فــ ثالثةالهم لفترة مليون در ٣٢٬١٢ت أرباح بمبلغ ادات توزیعا ت إیر ستثمارااالدخلتضمن  ی
طبيعة موسمية.رهم) وهي ذاتليون دم٢٧٬١٥–٢٠٢١

المال نسبة كفایة رأس-٢٢

رأس المال عنصر 
األدنى  الحدمتطلبات 

٣لبازل 
مارس  ٣١كما في 

٢٠٢٢
٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

ا الشق  حقوق  نسبة  من  ألول 
العادیة مين مساهال

٤٣٬٥٣٪ ٤٢٬٥٧٪ ٧٬٠ ٪

٪ ٤٣٬٥٣٪ ٤٢٬٥٧٪ ٨٬٥ل من الشق األو لمال انسبة رأس
٪ ٤٤٬٦٦٪ ٤٣٬٧١٪ ١٠٬٥المال ة كفایة رأس نسب



له.ع والشركة التابعةن الوطني ش.مینك أم القيو ب
المرحليةالموجزةالموحدة ات حول البيانات الماليةیضاحإ

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-٢٥-

لمشتقة ة االمالياألدوات -٢٣

دققة)(م٢٠٢١بر دیسم٣١(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١
القيمةالقيمة العادلة دلة عا يمة الالقالقيمة ة لالقيمة العادلة دالقيمة العا
إلسميةابة السالالموجبةسميةاإلة لبالساالموجبة 

درهمألف  ألف درهمهمألف در لف درهمأألف درهمملف درهأ

٦٦٢٣٨٠٨٬١٧٦٣٢٨٨٩٠٠٬٤٢٨لةاألجنبية اآلج العمالتعقود 

٦٦٢٣٨٠٨٬١٧٦٣٢٨٨٩٠٠٬٤٢٨إجمالي

عام طي الاالحتيا-٢٤

ــع ــاطي عـــام ویـــتم دفـ ــاطتحـــتفظ المجموعـــة باحتيـ ــاهمات فـــي هـــذا االحتيـ ــتخدام اإلدارة. یمكـــ أعضـــاء مجلـــسي حســـب تقـــدیر المسـ هـــذا ن اسـ
جمعية العمومية العادیة.قرار من مساهمي المجموعة خالل اجتماع اله باالحتياطي ألي غرض یتم تحدید

ربية المتحدة المركزي ت العرف اإلماراي انخفاض القيمة وفقًا للمصاحتياط
٢٠١٨أبریل  ٣٠تاریخ  ب٩لية رقم  االمداد التقاریر  الدولي إلعبالمعيار يهاته الخاصةلعربية المتحدة المركزي توج أصدر مصرف اإلمارات ا 

وك التي  البنمترتبة علىلية الثاره العمالتطبيق وآتمن تحدیا الذي یتناول العدید  CBUAE/BSD/2018/458قم:  عار ر من خالل اإلش
تكون لتوجيه، من ا٦٬٤رة  قالفيه"). عمًال ب دة ("التوج ربية المتح اإلمارات العفي دولة  ٩ریر المالية رقم  مد المعيار الدولي إلعداد التقا تعت
ي  الدول والمعيار  لمركزي المتحدة اات العربية ر رف اإلما الصادر عن مص٢٨/٢٠١٠م والخاص بموجب التعميالعامة بين المخصص سویالت

كما یلي: ٩تقاریر المالية رقم إلعداد ال

٢٠٢١سمبر ید٢٠٢٢٣١مارس ٣١
همر ف دألهملف در أ

(مدققة)(غير مدققة) 
نخفاض القيمة: عام ي ااطحتيا
مصرف اإلمارات ن  لصادر عا ٢٨/٢٠١٠رقم التعميمامة بموجبلمخصصات العا
١٥٤٬٣٧١١٥١٬٤٤٩مركزي دة الربية المتح عال
المرحلة  ناق مخصصات  ال٢والمرحلة  ١صًا:  ا بموجب  إلعداد  الدولي  تقاریر  لمعيار 

) ١١٥٬٥٣٨()١١٦٬١٩٦(* ٩قم المالية ر 

٣٨٬١٧٥٣٥٬٩١١ام فاض القيمة: عاطي انخاحتي

قيمة: محدد ياطي انخفاض ال احت
ت  رامصرف اإلما الصادر عن ٢٠١٠/ ٢٨رقم المخصصات المحددة بموجب التعميم

زي لعربية المتحدة المركا
٢٣٣٬٢٩٧١٨٦٬٠٢١

) ٠٢١٬١٨٦()٢٣٣٬٢٩٧(٩ة رقم ر الماليیلدولي إلعداد التقار بموجب المعيار ا٣ة رحلالمصصات ناقصًا: مخ 

--احتياطي انخفاض القيمة: محدد 

تشتمل على مخصصات المرحلة األولي والمرحلة الثانية للقروض والسلفيات وذمم التمویل اإلسالمي المدینة فقط. *



له.ع والشركة التابعةن الوطني ش.مینك أم القيو ب
المرحليةالموجزةالموحدة ات حول البيانات الماليةیضاحإ

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس٣١في  

-٢٦-

م المقارنة أرقا-٢٥

لمالية  اات  نة في هذه البيا لمتبعالمحاسبية ااتفق مع العرض المتبع والسياسا، حتى تتو مكنبعض أرقام المقارنة، حيثما أنيف  تم إعادة تص
. الموجزة المرحليةالموحدة


