
عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة  انات المال ر المراجعة والب ةالموحدة الموجزةتقر المرحل
ة في  ٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته



بنك أم القیوین الوطني ش.م.ع والشركة التابعة

لمرحلیةاالموحدة الموجزةتقریر المراجعة والبیانات المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

رقم الصفحةالمحتویات

١الموجزةتقریر مراجعة البیانات المالیة الموحدة المرحلیة

٢الموجزبیان المركز المالي الموحد المرحلي

٣الموجزبیان الدخل الموحد المرحلي

٤الموجزلمرحليبیان الدخل الشامل الموحد ا

٥الموجزبیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي

٦الموجزالمرحليبیان التدفقات النقدیة الموحد 

٢٤-٧الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة







عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو

ضاحات المرفقة ل اإل ة الموحدة الموجزة٢٢إلى ١من تش انات المال ةجزءًا من هذه الب .المرحل
٣

ان الدخل الموحد المرحلي الموجزب
ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

ة في فترة الثالثة أشهر المنته
یر مدققة)مارس (غ٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ضاح درهمألف درهمألفإ

١٤٥٬٢٥٥١٥٠٬١١٥دخل فوائد

ل اإلسالمي ٨٬٣٦٧١٢٬٣٧٩دخل من منتجات التمو

ل اإلسالميإجمالي دخل الفوائد  ١٥٣٬٦٢٢١٦٢٬٤٩٤والدخل من منتجات التمو

)١٧٬٤٣٥()٢١٬٧٢١(مصارف فوائد

ة–ین توزع على المودع )٩٠()٥٦٧(منتجات إسالم

ة الدخل الفوائد و دخل صافي  من المنتجات اإلسالم
ع عد  ١٣١٬٣٣٤١٤٤٬٩٦٩على المودعینخصم التوز

١٣٬٢٦١١٠٬١٣٥، صافيدخل رسوم وعموالت

١٬٩٢٠٤٬٦٥٣دخل تشغیلي آخر

١٤٦٬٥١٥١٥٩٬٧٥٧إجمالي الدخل

ة )٣٧٬٥٥٢()٣٥٬٤٣٦(مصارف تشغیل

١١١٬٠٧٩١٢٢٬٢٠٥دخل تشغیلي

٤٠٬٤٥٨٤٤٬٤٩٢استثماردخل

مة  ةمخصص انخفاض ق )٣٦٬٠٩٩()١٦,٥٨٣(الموجودات المال

قةنتائج البنك في حصة  ة شق ٢٢٧٤٣٠شر

اح للفترة ١٣٥٬١٨١١٣١٬٠٢٨أر

ح  ١٤٠,٠٧٠,٠٧درهم)األساسي للسهم (الر



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو

ضاحات المرفقة ل اإل ة الموحدة الموجزة٢٢إلى ١من تش انات المال ةجزءًا من هذه الب .المرحل
٤

ان الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجزب
ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

ة في فترة الثالثة أشهر المنته
مارس (غیر مدققة)٣١

٢٠١٩٢٠١٨
درهمألف درهمألف

١٣٥٬١٨١١٣١٬٠٢٨أراح للفترة

بنود الدخل الشامل األخر 

فها  إلى األراح أو الخسائر:الحقًا البنود التي لن یتم إعادة تصن

ة االستثمارة المحملة  مة العادلة على األوراق المال صافي أراح الق
مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر  ٣٨٬٤٥٧١٤٬٤١٠الق

٣٨٬٤٥٧١٤٬٤١٠بنود الدخل الشامل للفترة

١٧٣٬٦٣٨١٤٥٬٤٣٨الدخل الشامل للفترةإجمالي



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو

ضاحات المرفقة ل اإل ة الموحدة الموجزة٢٢إلى ١من تش انات المال ةجزءًا من هذه الب .المرحل
٥

ة الموحد المرحلي ان التغیرات في حقوق الملك الموجزب
ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

اطي اطياحت أراح غیرتغیر تراكمي فياحت
م العادلةعامقانونيرأس المال اإلجماليموزعةالق

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهملف أدرهمألف 
١,٨٤٨,٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠١٢٦٬٤٤٧١٬٤٦٣٬٢٠٠٤٬٤٦٣٬٣٥٣(مدققة)٢٠١٩ینایر ١الرصید في 

١٣٥٬١٨١١٣٥٬١٨١----األراح للفترة

٣٨٬٤٥٧-٣٨٬٤٥٧---الشامل األخر للفترةالدخلبنود 

٣٨٬٤٥٧١٣٥٬١٨١١٧٣٬٦٣٨---الي الدخل الشامل للفترةإجم

ضاح  )٢٠٣٬٢٧٨()٢٠٣٬٢٧٨(----)١٥توزعات أراح مدفوعة (انظر اإل

٠٠٠١٬٨٤٨٬١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠١٦٤٬٩٠٤٣٩٥٬١٠٣,١٤٬٤٣٣٬٧١٣(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١الرصید في 

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠٣٦,٨٦٨١,٢٦٣,٠٤٠٤,١٧٣,٦١٤(مدققة)٢٠١٧ینایر ١الرصید في 

ة  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع تأثیر ات
ضاح ٩رقم  )٢٧٬٨٢٩()٢٧٬٨٢٩(----)١-٢(إ

ار الدولي إلعداد اع المع ة عند ات ل ضمن حقوق الملك تحو
ة ر  -٥٬٠٠٠)٥٬٠٠٠(---٩قم التقارر المال

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠٣١٬٨٦٨١٬٢٤٠٬٢١١٤٬١٤٥٬٧٨٥(مدققة)٢٠١٨ینایر ١الرصید في 

١٣١,٠٢٨١٣١,٠٢٨----األراح للفترة
١٤,٤١٠-١٤,٤١٠---بنود الدخل الشامل األخر للفترة

١٤,٤١٠١٣١,٠٢٨١٤٥,٤٣٨---لشامل للفترةإجمالي الدخل ا

مة  الق ة االستثمارة  عاد األوراق المال الخسارة من است
-)٥٨٩(٥٨٩---العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر 

ضاح  )١٨٤٬٨٠٠()١٨٤٬٨٠٠(----)١٥توزعات أراح مدفوعة (انظر اإل

١٬٨٤٨٬٠٠٠١٬٠١٩٬٢٦٦٦٬٤٤٠٤٦,٨٦٧١,١٨٥,٨٥٠٤,١٠٦,٤٢٣(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١د في الرصی



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو

ضاحات المرفقة ل اإل ة الموحدة الموجزة٢٢إلى ١من تش انات المال ةجزءًا من هذه الب .المرحل
٦

ة الموحد المرحلي ان التدفقات النقد الموجزب
ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

ة في فترة الثالثة أشهر المنته
مارس (غیر مدققة)٣١
٢٠١٩٢٠١٨

درهمألف درهمألف
ة ة من األنشطة التشغیل التدفقات النقد

١٣٥٬١٨١١٣١٬٠٢٨أراح للفترة
ة: التعدیالت للبنود التال

ةمخصص مة الموجودات المال ١٦,٥٨٣٣٦٬٠٩٩انخفاض ق
١٬٩٨٤٢٬٧٠٧استهالك موجودات ثابتة

مة -١٬٨٠٠المخزون انخفاض ق
مة العادلةالزادة  ة في الق لالستثمارات في أوراق مال

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر )٣٬٦٨٧()١٬٥٩٩(الق
ة االستثمارةؤهخصم تم إطفا )٢٤()١١(لألوراق المال

ة استثمارة عاد أوراق مال ٢٤-خسارة من است
)٤٠٬٨٠٥()٣٨٬٨٤٩(دخل توزعات أراح

عاد موجودات ثابتةئرخسا -٣من است
قةنتائجحصة من  ة شق )٤٣٠()٢٢٧(شر

ات في رأس المال العامل ة قبل الحر ة تشغیل ١١٤,٨٦٥١٢٤٬٩١٢تدفقات نقد
)١٢٠٬٠٠٠(٧٠٬٠٠٠أشهر٣ذات استحقاق في األصل أكثر من شهادات اإلیداع النقص / (الزادة) في 

ة المتحدةمصرف لد ةالقانونعة الودزادة في  ز اإلمارات العر )٤٬٢٢٦()٨٬٨٣٢(المر
اتالنقص في القروض و  ٢,٥٤٣٣٦٤٬٧٥٠السلف

)٣٬٣٢٤()٢٢٬٤٢٢(الزادة في الموجودات األخر 
الغ المستحقة للبنوك األخر  ٤٣٢٩١٬٨١٤الزادة في الم

٢٢٥٬٦٩٩)٢٢٣٬٥٩٩(في ودائع العمالء(النقص)/الزادة 
ات األخر  )٣٣٬٩٤٩()٢,٣٧٦(النقص في المطلو

ة(المستخدم في)/صافي النقد  ٦٤٥٬٦٧٦)٦٩,٣٨٩(الناتج عن األنشطة التشغیل

ة ة من األنشطة االستثمار التدفقات النقد
)١٬٩٧٤()٥٦٣(شراء موجودات ثابتة

عاد موجودات ثابتة الغ محصة من است ٨٣٠٢م
ة استثمارة )١٧٬٥٩٥(-شراء أوراق مال

ة استثمارة ع واستحقاق من أوراق مال الغ محصلة من ب ٧٣٬٤٦٠٧٤٬٧٥٢م
ة استثمارة ٣٨٬٨٤٩٢١٬٣٩٩توزعات أراح مقبوضة من أوراق مال

قة ة شق ٢٠٢٢٩٨توزعات أراح مقبوضة من االستثمار في شر

١١٢٬٧٧٨٧٦٬٨٨٢الناتج عن األنشطة االستثمارةصافي النقد 

ة ل ة من األنشطة التمو التدفقات النقد
)١٨٤٬٨٠٠()٢٠٣٬٢٧٨(توزعات أراح مدفوعة

ة ل )١٨٤٬٨٠٠()٢٠٣٬٢٧٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمو

ة(النقص)/صافي  ه النقد ة وش ادة في النقد ٥٣٧٬٧٥٨)١٥٩,٨٨٩(الز

ة الفترة ة في بدا ه النقد ة وش ١٢٥,٥٥٠٣٬١٬٥٥٢٬٥٦٤النقد

ضاح  ة الفترة (انظر اإل ة في نها ه النقد ة وش ٦٦١٢٬٩٦٥٬٢٬٠٩٠٬٣٢٢)١٦النقد



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

٧

المعلومات العامة-١

ة مساهمة عامة تأسست في إمارة أم ا ن الوطني (ش.م.ع) ("البنك") هو "شر ـة بنك أم القیو ن") في دولـة اإلمـارات العر ن ("أم القیو لقیو
موجب المرسوم األمیر رقم (  ة المتحدة")  إمـارة ، والصادر عن صاحب السـمو حـاكم ١٩٨٢ینایر ٥) بتارخ ١المتحدة ("اإلمارات العر

اته من تارخ  دأ البنك عمل ن، و ن الوطني (ش.م.ع)،١٩٨٢أغسطس ١أم القیو عةةشرالو . إن بنك أم القیو ن تاونز لإلدارة ، لهالتا تو
ة، ق سـي بــ "المجموعــة". إن عنـوان لهمـا معـًا شـار التسـو ـز الرئ ــة ٨٠٠المسـجل للبنــك هـو ص.ب برـد المر ن، اإلمـارات العر ، أم القیـو
المتحدة.

ة من  ات عبر ش ة لألفراد والشر م الخدمات البن ة المتحدة. فرعًا في ١٤عمل البنك في مجال تقد المجموعة نفذ تدولة اإلمارات العر
ة ة من خالل نافذة معامالت مصرف ة اإلإسالم ة الخدمات المصرف ع فروعه.٢٠٠٥تأسست سنة التي سالم عبر جم

ة  انات المال ة الموحدة الموجزة تم اعتماد الب ة في للمجموعةالمرحل افقة علیها لإلصـدار والمو ٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته
.٢٠١٩مایو٠٥من قبل مجلس اإلدارة بتارخ 

ة-٢ ام والتقدیرات المحاسب اسات واألح التغیرات في الس

ة١-٢ اسات المحاسب التغیرات في الس

ة  انات المال عة في إعداد الب ة المت اسات المحاسب ة الموحدة الموجزةإن الس عة عنالمرحل اناتد إعداد مماثلة لتلك المت ة الموحدة الب المال
ة  ة في للمجموعةالسنو سمبر ٣١للسنة المنته ما في ٢٠١٨د اع المعاییر الجدیدة السارة المفعول  استثناء ات قم ت. لم ٢٠١٩ینایر ١، 

عد.المجموعة سر مفعولها  ر أل معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخر صادرة ولم  اع الم االت

ة رقم المع ر المال "عقود اإلیجار"١٦ار الدولي إلعداد التقار
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ار المحاسبي الدولي رقم ١٦إن المع ة في المع في هائلوهو تغییر ١٧حل محل اإلرشادات الحال

ة طرقة  ـار المحاسـبي الـدولي رقـشأنالمحاس موجـب المع ل خـاص.  ش ـان یتوجـب علـى المسـتأجرن التمییـز بـین ١٧م المستأجرن   ،
ـار الـدولي إلعـداد التقـارر ال ة). یتطلـب المع ة العموم ة) وعقد إیجار تشغیلي (خارج المیزان ة العموم لي (في المیزان ـة عقد إیجار تمو مال

ـــس دفعـــات عقـــد اإلیجـــا١٦رقـــم  ع ـــات عقـــد اإلیجـــار الـــذ  ــ اآلن مـــن المســـتأجرن تثبیـــت بنـــد مطلو ة و "بنـــد موجـــودات حـ ر المســـتقبل
عض عقــود اإلیجــار قصــیرة األجــل وعقــود  ًا لـ ارــ ــة بــإدراج إعفــاًء اخت ة الدول ــع عقــود اإلیجــار. قــام مجلــس معـاییر المحاســ االسـتخدام" لجم

ن تطبی هذا اإلعفاء إال من قبل المستأجرن. م مة؛ ومع ذلك، ال  اإلیجار للموجودات منخفضة الق

ة ل قى النس ة قد قام طرقة لمؤجرن، ت ة الدول سي على حالها دون تغییر. ومع ذلك، ونظرًا ألن مجلس معاییر المحاس ل رئ ش ة  المحاس
ذلك اإلرشادةالمتعلقاتبتحدیث اإلرشاد ار ةالمتعلقاتبتعرف عقد اإلیجار (و المع ضًا  بدمج العقود وفصلها)، سوف یتأثر المؤجرون أ
ة الجدیدطرقة ؤثر تقل تقدیر، من المتوقع أن الجدید. على أ موجـب ةالمحاس للمستأجرن على المفاوضات بـین المـؤجرن والمسـتأجرن. 

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال طرة ١٦المع منح ح الس ان العقد  حتو على، عقد إیجار إذا  ون العقد، أو  استخدام بند على، 
ة مقابل مبلغ محدد.موجودات محدد لفترة زمن

ــنیف  ـــات إعـــادة التصـ ــادة إدراج أرقـــام المقارنـــة. إن عمل التـــالي لـــم یـــتم إعـ ـــأثر رجعـــي و ـــاع المعـــدل  قامـــت المجموعـــة بتطبیـــ طرقـــة االت
تعدیل في الرصید االفتتاحي ضمن األ راح غیر الموزعة والتعدیالت الناتجة عن قواعد التأجیر الجدیدة غیر جوهرة، ولذلك ال یتم تثبیتها 

.٢٠١٩ینایر ١في 

ة رقم الكلي تأثیر الإن  ار الدولي إلعداد التقارر المال .١٦المع ة الموجزة للمجموعة غیر جوهر ة الموحدة المرحل انات المال على الب
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٨

ة-٢ ام والتقدیرات المحاسب اسات واألح التغیرات في الس

ة١-٢ اسات المحاسب التغیرات في الس

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار ض السالب، ٩التعدیل على المع ا السداد ذات التعو مزا
ة رقم وفقًا ل ار الدولي إلعداد التقارر المال مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل -٩لمع الق التكلفة المطفأة أو  اس أداة الدین  ن ق م

، شرطة أن تكون التدفقات  ة " تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسـي القـائم" واألداة یـتم األخر ة التعاقد النقد
ـة رقـم  ـار اـلدولي إلعـداد التقـارر المال أن بنـد ٩االحتفا بها ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التصـنیف. توضـح التعـدیالت علـى المع

ــ ــات مع ســتوفي متطل غــض النظــر عــن الحــدث أو الموجــودات المــالي  ار "دفعــات المبلــغ األساســي والفائــدة علــى المبلــغ األساســي القــائم" 
ر للعقـد. إن  ض معقول عن اإلنهاء الم ض تعو ق غض النظر عن الطرف الذ یدفع أو  ر للعقد و الظرف الذ یؤد إلى اإلنهاء الم

ة  انات المال ة للمجموعة.المالموحدة هذه التعدیالت ال تؤثر على الب وجزة المرحل

ة س ة الرئ ام المحاسب التقدیرات واألح
ة  اسـات الموحـدة المـوجزةإن إعداد المعلومات المال ـة یتطلـب مـن اإلدارة وضـع التقـدیرات واالفتراضـات التـي تـؤثر علـى تطبیـ الس المرحل

ـات والـدخل والمصـارف. تسـت الغ المعلنة للموجـودات والمطلو ة والم الضـرورة إلـى افتراضـات حـول عـدة عوامـل المحاسب ند هـذه التقـدیرات 
ة فــي هـــذه  ــة ممــا یـــؤد إلــى حــدوث تغیـــرات مســتقبل التــالي فقــد تختلـــف النتــائج الفعل ــم وعــدم التأكـــد، و تتضــمن درجــات متفاوتــة مـــن الح

ة  ةالموحدة الموجزةالتقدیرات. عند اإلعداد، فإن المعلومات المال استثناء المالمرحل ة رقم ، و ار الدولي إلعداد التقارر المال ة ١٦ع النس  :
ة للمجموعـة  اسـات المحاسـب ـام الجوهرـة األخـر التـي اتخـذتها اإلدارة عنـد تطبیـ الس انـت األح مـا هـو موضـح أعـاله،  لعقود اإلیجار، 

قة في المعلومات  ام والمصادر المط دة نفس األح ة للتقدیرات غیر المؤ س ة الموحدة والمصادر الرئ ـة فـي المدققة المال ٣١للسـنة المنته
سمبر  .٢٠١٨د

ــة  ــالغ المثبتــة فــي المعلومــات المال ة التــي لهــا أكبــر تــأثیر علــى الم اســات المحاســب ــام الصــادرة عنــد تطبیــ الس الموحــدة إن تغیــرات األح
ة في الموجزة ة للفترة المنته التغییرات التي تم٢٠١٩مارس ٣١المرحل ة تتعل  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع إدخالها نتیجة ات

رها في القسم أعاله.١٦رقم  : عقود اإلیجار، والتي تم ذ

ة الجدیدة والمعدلة ٢-٢ ر المال ة إلعداد التقار عدقید اإلصدار المعاییر الدول سر مفعولها  لكن لم 

ة ا ر المال ة إلعداد التقار لجدیدة والمعّدلة المعاییر الدول
للفترات سر مفعولها 
ة السنو

عدفي التي تبدأ  أو 
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال لتأمینعقود ا١٧المع

ــار ــة رقــم یتطلــب المع مــة ١٧اـلـدولي إلعــداد التقــارر المال الق ــات التــأمین  ــاس مطلو ــة ق للوفــاء الحال
وفر نهجـًا أكثـر  ـات إلـى اإللتزامات، و ـع عقـود التـأمین. تهـدف هـذه المتطل ـاس والعـرض لجم توحیـدًا للق

ـة تحقی هدف قائم على مبدأ محاسبي متس لعقود التأمین. ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال حل المع و
ة رقم ١٧رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ارًا عقود التأمین ٤محل المع .٢٠٢١ینایر ١من اعت

٢٠٢١ینایر ١

ــــة رقــــم  ــــار الــــدولي إلعــــداد التقــــارر المال ــدیالت علــــى المع ــة الموحــــدة١٠التعــ ــ انــــات المال ــــار الب والمع
ة (٢٨المحاسـبي الـدولي رقـم  ات الزمیلـة والمشـارع المشـتر شـأن معالجــة ٢٠١١اإلسـتثمار فـي الشــر  (
ع أو المساهمة في  ات الموجودات ب ة.قة الشقبین المستثمر والشر أو المشارع المشتر

ــــارخ  ــــ ــل ت ــ ـــ ـــم تأجیـ ـــ ــــران تــ ــ ســـ
ـــول  ــ ـــر المفعـــ ـــ ـــــل غیــ ـــى أجـــ ــ إلـــ

مسمى

ــة و تتوقــع اإلدارة أن تطبــ هــذه المعــاییر  انــات المال ــة للمجموعــةالموحــدة المــوجزةالتفســیرات والتعــدیالت الجدیــدة فــي الب عــن فتــرة المرحل
ون له تأثیر الجدیدة الت ، وأن تطبی هذه المعاییر التفسیرات والتعدیالتطبی األولي ة الموحدة جوهر قد ال  انات المال المـوجزة على الب

ة للمجموعة  التطبی األولى.فترة في المرحل
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٩

ة الهامة-٣ اسات المحاسب ملخص الس

ة١-٣ انات المال أسس إعداد الب

ة  انات المال ة الموحدة الموجزةتم إعداد هذه الب ـار الالمرحل ـة" الصـادر عـن –٣٤محاسـبي الـدولي رقـم وفقًا للمع ـة المرحل "التقـارر المال
ة المتحدة.معاییر المحاسبالمجلس  ات القوانین المعمول بها في دولة اإلمارات العر قًا لمتطل ذلك ط ة الدولي و

ة  انات المال ة الموحدة الموجزةتم إعداد الب ة، المرحل ة.ناء إعادة استثوفقًا لمبدأ التكلفة التارخ عض األدوات المال م  تقی

ة  انات المال ة الموحدة الموجزةتم عرض الب ة المتحدة المرحل ة وهو العملة المستخدمة في بدرهم اإلمارات العر .المجموعةمعامالت غالب
ر  الدرهم اإلماراتي تم تقربها إلى أقرب ألف ما لم ُیذ ة المعروضة  ع المعلومات المال خالف ذلك.إن جم

ـة  انـات المال ـة الموحـدة المـوجزةال تتضمن الب ـةالمرحل انـات المال ـع المعلومـات المطلـوب إدراجهـا ضـمن الب ة الموحـدةالمرفقـة جم السـنو
ــة  انــات المال جــب عنــد قــراءة هــذه الب مــا فــالموحــدة المــوجزةو ة الموحــدة المدققــة للمجموعــة  ــة الســنو انــات المال ي وللســنة الرجــوع إلــى الب

ة في  سمبر ٣١المنته اإلضافة إلى ٢٠١٨د س من الضرور لنتائج األعمـال لفتـرة إذلك، ف.  ـة فـي الثالثـة نه ل مـارس ٣١أشـهر المنته
ة التي ستنتهي في ٢٠١٩ قًا لنتائج األعمال المتوقعة للسنة المال سمبر ٣١أن تعطي مؤشرًا دق .٢٠١٩د

انات المال٢-٣ ةأسس توحید الب

ة  انات المال ة الموحدة الموجزةإن الب طر علیها.المرحل ة المس ة للبنك والشر انات المال تتضمن الب

ون للبنك: طرة عندما  تتحق الس

طرة• على المنشأة المستثمر بها؛س
اطاتهالتعرض للعوائد المتغیرة، أو الح في• بها؛ ومع المنشأة المستثمرتلك العوائد، وذلك من ارت
الغ عوائد المستثمر.• القدرة على السیـطرة على المنشأة المستثمر بها للتأثیر على م

ة  انات المال ةالموحدة الموجزةإن الب ة المرحل انات المال عة له والتي تم اإلفصاح عنها في الب ة التا ة للبنك والشر انات المال تتضمن الب
ة  ة المدققة للسنة المنته سمبر ٣١فيالسنو ة ٢٠١٨د انات المال عة لنفس الفترة التي یتم إعداد الب ة التا ة للشر انات المال . یتم إعداد الب

البنك. الخاصة 

ة الهامة٣-٣ اسات المحاسب الس

عــة مــن قبــل  ة المت اســات المحاســب ــة المجموعــةإن الس انــات المال ــة مماثلــةالموحــدة المــوجزةفــي إعــداد الب عــة مــن قبــل المرحل لتلــك المت
ـــة فـــي المجموعـــة  ة للســـنة المنته ـــة الموحـــدة الســـنو انـــات المال ســـمبر ٣١فـــي الب ة ٢٠١٨د اســـات المحاســـب اســـتثناء التغیـــرات فـــي الس  ،

ضاح  .١-٢الموضحة في اإل
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١٠

ز -٤ ة المتحدة المر نقد وأرصدة لد مصرف اإلمارات العر

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

درهمألف درهمألف
(مدققة)(غیر مدققة)

ز  ة المتحدة المر :أرصدة لد مصرف اإلمارات العر
٢٩٢٬٨٤٣٣٢١٬١٥٣الحساب الجار 

٩٠٠٬٠٠٠٦٢٠٬٠٠٠*اإلیداعشهادات 
ة ٤٨٠٬٦٠٠٤٧١٬٧٦٨ودائع قانون

١٬٦٧٣٬٤٤٣١٬٤١٢٬٩٢١
١٠٨٬٣١١١٠٨٬١٠٠نقد في الصندوق 

٬٧٨١٬٧٥٤١١٬٥٢١٬٠٢١

ة لد  عة اإللزام ة المتحدة مصرفإن الود ز اإلمارات العر ة. المر ات البنك الیوم ل عمل غیر متاحة لتمو

مة شهادات  عد أكثر من ثالثة أشهر اإلیداع* بلغت ق سمبر ٣١درهم (ملیون ٥٠٠التي تستح  درهم).ملیون ٠,٥٧٠–٢٠١٨د

الغ مستحقة-٥ من البنوك األخر م

سمبر٣١مارس٣١ د
٢٠١٩٢٠١٨

درهمألف درهمألف
(مدققة)(غیر مدققة)

٢٬١٣٦٬٢٤٥٢٬٦١٢٬٦٤٨ودائع ألجل
٢٨٬٢٦٢٣٣٬٦٤٩الطلبتحتودائع 

الغ مستحقة من البنوك األخر  ٢٬١٦٤٬٥٠٧٢٬٦٤٦٬٢٩٧إجمالي م
)٤٧٧٣٬()٨٦(مخصص خسارة االئتمان

الغ المستحقة من البنوك األخر  ٢٬١٦٤٬٤٢١٢٬٦٤٢٬٨٢٠صافي الم

الغ المستحقة من البنوك األخر  ةإجمالي الم حسب المنطقة الجغراف
ة المتحدة ٢٬٠٩٩٬٥١٥٢٬٤٥٢٬٤٥٨داخل دولة اإلمارات العر
٧٦٢٥٠٬٧١٤داخل دول مجلس التعاون الخلیجي

٤٬٢٣٠٦١٤٣٬١٢٥الدول األخر 

٢٬١٦٤٬٥٠٧٢٬٦٤٦٬٢٩٧

ـالغ المســتحقة مـن البنـوك األخــر علـى أنهــا ضـمن المرحلـة األولــى ( ــع الم سـمبر ٣١تـم تصـنیف جم مبلــغ -٢٠١٨د المرحلــة األولـى) 
سمبر ٣١ألف درهم (٨٦خسارة ائتمان متوقعة  درهم).ألف٣,٤٧٧-٢٠١٨د
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١١

اتقروض و -٦ سلف

سمبر٢٠١٩٣١مارس٣١ ٢٠١٨د
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غیر مدققة)

٧٬٤٨١,٣٨٤٧٬٣٨٦٬٠٩٧قروض
شوف ١٬٣١٦٬٨٢٦١٬٣٨٦٬٥٣٠السحب على الم
ل إسالمي ٣٢١٬٤٩٩٣٣٢٬٥٤٧منتجات تمو

صاالت أمانة ١٧٣٬٩٨٨١٦٦٬٢٥٣قروض مقابل إ
٥٣٬٦٩٠٧١٬٦٢٤أخر 

اتلقروض والإجمالي ا ٩٬٣٤٧٬٣٨٧٩٬٣٤٣٬٠٥١سلف
)٤١٨٬١٣٩()٤٤٧٬١٧٤(مخصص خسارة االئتمان

اتصافي القروض وال ٨٬٩٠٠٬٢١٣٨٬٩٢٤٬٩١٢سلف

ات  حسب القطاع االقتصادإجمالي القروض والسلف
١٬٣٠٦٬٨٢٠١٬٢٨٥٬٥١٢تجارة الجملة والتجزئة

٣٬٢٧٩٬٤٨٦٣٬٣٤٤٬٦٨٥اتالعقارات واإلنشاء
ة وأخر  ٦٨٩٬٦٤٧٧٠٦٬٥٤٢قروض شخص

ع ٤٣٩٬٨٩٧٤٥٩٬٠٦٨التصن
طة بها ١٬٣٢٨١٬٣٧٠الزراعة واألنشطة المرت

٢٨٨٬٨٧٧٢٧٣٬٠٩٦نقل واتصاالت
ة ٥٩٩٬٣٠٤٦٤٥٬٨٣٦مؤسسات مال
٢٬٧٤٢٬٠٢٨٢٬٦٢٦٬٩٤٢خدمات وأخر 

٩٬٣٤٧٬٣٨٧٩٬٣٤٣٬٠٥١

ع القروض والسل ة المتحدة.إن جم ات هي من عمالء داخل دولة اإلمارات العر ف

ة في إجمالي أرصدة القروض وال اتالحر سلف

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ما في  مة الدفترة  سمبر ٣١إجمالي الق ٢٠١٨٧٬٦٤٠٬٨٥٨١٬٠١٥٬٥٣٣٦٨٦٬٦٦٠٩٬٣٤٣٬٠٥١د
٧١٦٬٦٦٥١١٬٠٦١٣٬٣٧٥٧٣١٬١٠١موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها

موجودات تم التوقف عن تثبیتها أو تم 
ات) استثناء المشطو ) ٧٢٦٬٧٦٥()٩٬٧٩١()٣٠٬٥٨٢()٦٨٦٬٣٩٢(إعادة سدادها (

--)٦١٬٩١٠(١٦١٬٩١٠االنتقال إلى المرحلة 
-)٨٬٣٧٥(١٦٢٬٠٨٣)١٥٣٬٧٠٨(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٤٩٬٧٢٢)٤٩٬٧٢٢(-٣االنتقال إلى المرحلة 

٧,٥٧٩,٣٣٣١,٠٤٦,٤٦٣٧٢١٬٥٩١٩٬٣٤٧٬٣٨٧(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١ما في 



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

١٢

ات-٦ (تتمة)قروض وسلف

ات ة في إجمالي أرصدة القروض والسلف (تتمة)الحر

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ما في  مة الدفترة  سمبر ٣١إجمالي الق ٢٠١٨٨,٢٠٤,٦٨٨٩٠٦,٩٨٦٦٥٧,٥٧١٩,٧٦٩,٢٤٥د
١,٨٥٤,٢٤٢٣٠٨,٨٢٩٣٢,١٧١٢,١٩٥,٢٤٢موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها

وقف عن تثبیتها أو تم موجودات تم الت
ات) استثناء المشطو ) ٢,٦٢١,٤٣٦()٦٥,٤٢٣()٣٦٨,٤٨٩()٢,١٨٧,٥٢٤(إعادة سدادها (

--)٤,٣٦٠(١٤,٣٦٠االنتقال إلى المرحلة 
-)١٥,٤٢٣(٢٤٨,٦٦٠)٢٣٣,٢٣٧(٢االنتقال إلى المرحلة 
-٧٧,٧٦٤)٧٦,٠٩٣()١,٦٧١(٣االنتقال إلى المرحلة 

سمبر ٣١ما في  ٨٥٨٧,٦٤٠,١,٠١٥,٥٣٣٦٦٠٦٨٦,٩,٣٤٣,٠٥١(مدققة)٢٠١٨د

مة القروض وال ة في مخصص انخفاض ق اتالحر :سلف

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ما في  مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة 
سمبر٣١ ٢٠١٨١١٢٬٨٦٠٦٩٬٧١٦٢٣٥٬٥٦٣٤١٨٬١٣٩د

مة المحملصافي  ٤٩٬١١٠٣٠,٩٩١)٨,٤٥٤()٩,٦٦٥(خالل الفترةانخفاض الق
)١٬٩٠٩()١٬٩٠٩(--مسترجعات
ات )٤٧()٤٧(--مشطو

ما في  الرصید الختامي 
١٠٣,١٩٥٢٦٢٦١,١٧٧٢٨٢,٤٤٧,١٧٤مدققة)غیر (٢٠١٩مارس ٣١

ات في سنة  مة القروض والسلف ة في مخصص انخفاض ق انت على النحو التالي:٢٠١٨إن الحر

ألف درهم
(مدققة)

ما في  ٢٠١٨٣١٧,٧٤٢ینایر ١مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة 
مة المحمل ١٢٤,٧٣١مخصص انخفاض الق

)٢١,٨٠٠(مسترجعات
ات )٢,٥٣٤(مشطو

سمبر ٣١ید الختامي في الرص ٤١٨,١٣٩(مدققة)٢٠١٨د



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

١٣

ات-٦ (تتمة)قروض وسلف

اتتصنیف القروض وال مع المراحل:سلف

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١
المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨,٦٢٥,٧٩٦-٧,٥٧٩,٣٣٣١,٠٤٦,٤٦٣)١٢-١(فئات منتجة
ةغیر  اس ١٣٥,٣١٩١٣٥,٣١٩--)١٣فئة (ق

وك فیه ٤٥٥,٣٥٧٤٥٥,٣٥٧--)١٤فئة (امش
١٣٠,٩١٥١٣٠,٩١٥--)١٥ة(فئخسارة 

مة الدفترة ٧,٥٧٩,٣٣٣١,٠٤٦,٤٦٣٧٢١,٥٩١٩,٣٤٧,٣٨٧إجمالي الق
)٤٤٧,١٧٤(),٧١٧٢٨٢(),٢٢٦٦١()١٠٣,١٩٥(خسارة االئتمان المتوقعة

مة الدفترة ١٣٨٧,٤٧٦,٢٠١٩٨٥,٨٧٤٤٣٨,٨,٩٠٠,٢١٣الق

سمبر ٣١ (مدققة)٢٠١٨د
المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨,٦٥٦,٣٩١-٧,٦٤٠,٨٥٨١,٠١٥,٥٣٣)١٢-١منتجة (فئات 
ة اس ٩٢,٧٨٧٩٢,٧٨٧--)١٣(فئة غیر ق
وك فیه ٤٧٨,٨١٨٤٧٨,٨١٨--)١٤(فئة امش
١١٥,٠٥٥١١٥,٠٥٥--)١٥خسارة (فئة 

مة الدفترة ٧,٦٤٠,٨٥٨١,٠١٥,٥٣٣٦٨٦,٦٦٠٩,٣٤٣,٠٥١إجمالي الق
)٤١٨,١٣٩()٢٣٥,٥٦٣()٦٩,٧١٦()١١٢,٨٦٠(خسارة االئتمان المتوقعة

مة الدفترة ٩٩٨٧,٥٢٧,٩٤٥,٨١٧٠٩٧٤٥١,٨,٩٢٤,٩١٢الق



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

١٤

ة-٧ ة االستثمار األوراق المال

ة االستثمارة تتألف مما یلي: األوراق المال

سمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ ٢٠١٨د
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غیر مدققة)
ا مة العادلة من خالل األر الق ة  ح أو الخسائراألوراق المال

ة المدرجة ٢٥٬٨٥٤٢٤٬٢٥٥األوراق المال
ار أموال  ة -تدیرها أطراف ثالثة لالستثمار االخت ٢٣١٢٣١المدرجةاألوراق المال

٢٦٬٠٨٥٢٤٬٤٨٦

مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر  الق ة  األوراق المال
ة  ٧٩٣٬٥٨٩٧٥٥٬١٣٢المدرجةاألوراق المال
ة  ٧٤٧٧٤٧غیر المدرجةاألوراق المال

٧٩٤٬٣٣٦٧٥٥٬٨٧٩

التكلفة المطفأة ة  األوراق المال
٢٨٢٬٧٦٦٣٥٦٬٢١٥أدوات الدین المدرجة

ةإجمالي  ة االستثمار ١٬١٠٣٬١٨٧١٬١٣٦٬٥٨٠األوراق المال
)٢٬٣٥٨()٣٤(مخصص لخسارة االئتمان

ةصاف ة االستثمار ١٬١٠٣٬١٥٣١٬١٣٤٬٢٢٢ي األوراق المال

ة إجمالي  ة االستثمار ةاألوراق المال حسب المنطقة الجغراف
ة المتحدة ١٬٠٣٥٬٩٩٦١٬٠٨٠٬٢٤٢داخل اإلمارات العر

٤٢٬٥٧٣٣٥٬٧٠١ضمن دول مجلس التعاون الخلیجي
٢٤٬٦١٨٢٠٬٦٣٧بلدان أخر 

١٨٧١٬١٠٣٬١٬١٣٦٬٥٨٠

ستثمار في أبراج كابیتال.التعرض لالالمجموعةال یوجد لدى 



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

١٥

ة (تتمة)-٧ ة االستثمار األوراق المال

ع استثمارات الدیون على أنها  سمبر ٣١المرحلة األولى (ضمن یتم تصنیف جم خسارة ائتمان متوقعـة ) ب١المرحلة -٢٠١٨د
سمبر ٣١ألف درهم (٣٤مبلغ  درهم).ألف٢,٣٥٨-٢٠١٨د

أخر موجودات -٨

سمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ ٢٠١٨د
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غیر مدققة)

٦٠٬٢٩٢٦٢٬٠٩٢*مخزون 
ض ٤٥٬٩٠٧٣٧٬١٢٠فائدة مستحقة الق

٢٦٬١٨٦٣٣٬٧٤٦اً ودائع ومصارف مدفوعة مقدم
٢٦٬٧٠٤٥٬٥٠٩أخر 

١٥٩٬٠٨٩١٣٨٬٤٦٧

ة الدین. مثل المخزون العقارات المستحوذ علیها من خالل تسو مة *  ملیون درهـم ١,٨مبلغ المخزون سجلت المجموعة انخفاض في ق
ة في  ال شيء).-٢٠١٨مارس ٣١(٢٠١٩مارس ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنته

الغ مستحقة لبنوك أخر -٩ م

سمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ ٢٠١٨د
درهمألف درهملفأ

(مدققة)(غیر مدققة)

٤٥٢٢٠ودائع عند الطلب

ة حسب المنطقة الجغراف
ة المتحدة --داخل دولة اإلمارات العر

٤٥٢٢٠دول مجلس التعاون الخلیجيضمن

٤٥٢٢٠



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

١٦

ودائع العمالء-١٠

سمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ ٢٠١٨د
همدر ألف درهمألف

(مدققة)(غیر مدققة)

٧٬١٧٦٬٥٨٧٧٬٣٨٣٬٩٧٨ألجلودائع 
ات  ١٬٩٧٨٬٠٥٣١٬٩٨٠٬٨٤٢جارةحسا

١٦٨٬٥٧٢١٨٠٬١٢٢ودائع توفیر
ةودائع عمالء  ة اإلسالم ١٥١٬٠٢٨١٥١٬٥٩٧الخدمات المصرف
ة ٦٠٬١٠٣٦١٬٤٠٣تأمینات نقد

٩٬٥٣٤٬٣٤٣٩٬٧٥٧٬٩٤٢

ع ودائع الع ة المتحدة.إن جم مالء هي من عمالء داخل دولة اإلمارات العر

ات أخر -١١ مطلو

سمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ ٢٠١٨د
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غیر مدققة)

٢٧٬٤٤٦٢٦٬٤٣١ذمم دائنة
٣٩٬٨٠٥٤٢٬٢٣٧مستحقة الدفعفوائد 

افأة مخصص  ة الخدمة للموظفینم ٢٠٬٧٢٧٢١٬٠٠١نها
١١٬٥٩٦١١٬٥٩٦مستحقة الدفعتوزعات أراح 

ضاح  ٤٬٢١٢١١٬١٣٨)١٣مخصص خسارة االئتمان المتوقعة على الموجودات الطارئة (إ
ا الموظفین األخر  ١٬٩٣٧٦٣٧مزا

١٠٠٬٤٠٧٩٥٬٤٦٦أخر 

٢٠٦٬١٣٠٢٠٨٬٥٠٦



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

١٧

رأس المال-١٢

سمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ ٢٠١٨د
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غیر مدققة)

الكامل: مصدر ومدفوع 
مة ١,٨٤٨ ق ١,٨٤٨,٠٠٠١,٨٤٨,٠٠٠درهم لكل منها١ملیون سهم عاد 

ات طارئة-١٣ التزامات ومطلو

سمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ ٢٠١٨د
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غیر مدققة)

ات  ٥٬٠٧١٬٤٦٧٥٬٢٩٤٬٢٤٨ضمانخطا
ة ٨١٬٥٣٥١٠١٬٢٨٧اعتمادات مستند

٥,١٥٣,٠٠٢٥,٣٩٥,٥٣٥

١٬٣٤٨٬٢٠٤١٬٢٩٦٬٧٢٦التزامات لتمدید االئتمان
١٣٬٨٦٤٣١٬٨٢١أخر 

٦٬٥١٥٬٠٧٠٦٬٧٢٤٬٠٨٢

ات الطارئة  ةإجمالي االلتزامات والمطلو حسب المنطقة الجغراف
ة المتحدة ٦٬٤٨٤٬٥٨٧٦٬٦٦٨٬٨٣٤داخل دولة اإلمارات العر
ة المتحدة ٣٠٬٤٨٣٥٥٬٢٤٨خارج دولة اإلمارات العر

٦٬٥١٥٬٠٧٠٦٬٧٢٤٬٠٨٢

ة في إجمالي الرصید ومخصصات خسارة االئتمان المتوقعة ات الطارئةالمقابلة الحر لاللتزامات والمطلو

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمرهمألف دألف درهمألف درهم

ما في  مة الدفترة  ٥,٣٩٥,٥٣٥-٢٠١٨٥,٢٥٨,٥٥٩١٣٦,٩٧٦ینایر١إجمالي الق
٩٩,٧٨٧-٩٦,٨٢٧٢,٩٦٠موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها

موجودات تم التوقف عن تثبیتها أو تم 
ات) استثناء المشطو )٣٤٢,٣٢٠(-)٢٨,٢٩٥()٣١٤,٠٢٥(إعادة سدادها (

--)٨,٨٩٧(١٨,٨٩٧االنتقال إلى المرحلة 
-١,٠٣٦)١,٠٣٦(٢االنتقال إلى المرحلة 

٥,١٥٣,٠٠٢-٥,٠٤٩,٢٢٢١٠٣,٧٨٠مدققة)غیر (٢٠١٩مارس ٣١ما في 



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

١٨

ات طارئة (تتمة)-١٣ التزامات ومطلو

ة في إجمالي الرصید ومخصصات خسارة االئتمان  ات الطارئة (تتمة)المقابلةالمتوقعةالحر لاللتزامات والمطلو

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ما في  مة الدفترة  سمبر ٣١إجمالي الق ٦,٠٢٣,٣٦٢-٢٠١٨٥,٩٤٤,٢٧١٧٩,٠٩١د
٢٩٢,١٤٥-٢٨٢,٣٥١٩,٧٩٤موجودات جدیدة نشأت أو تم شراؤها

موجودات تم التوقف عن تثبیتها أو تم 
ات) استثناء المشطو )٩١٩,٩٧٢(-)١١,٨٦٣()٩٠٨,١٠٩(إعادة سدادها (

-٥٩,٩٥٤)٥٩,٩٥٤(٢االنتقال إلى المرحلة 

سمبر ٣١ما في  ٥,٣٩٥,٥٣٥-٥,٢٥٨,٥٥٩١٣٦,٩٧٦(مدققة)٢٠١٨د

ة في مة االلتزامات الحر ات مخصص انخفاض ق الطارئةوالمطلو

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ما في  مخصصات خسارة االئتمان المتوقعة 
سمبر ٣١ ١١,١٣٨-٢٠١٨١١,١٣٧١د

مة المحمل خالل الفترة ٧٢٨-٨٤٦٤٤صافي انخفاض الق
)٧,٦٥٤(-)٣٩٣()٧,٢٦١(إعادة قید

ما في  الرصید الختامي 
٤,٢١٢-٣,٩٦٠٢٥٢(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

قة،  سمبر ٣١خالل السنة السا مة االلتزامات ، لم تكن هناك ٢٠١٨د ة في مخصص انخفاض ق ات حر .الطارئةوالمطلو

:مع المراحلات الطارئةااللتزامات والمطلوتصنیف 
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

,١٥٣,٠٠٢٥-٠٤٩,٢٢٢٥,١٠٣,٧٨٠)١٢-١(فئات منتجة

مة الدفترة ٥,١٥٣,٠٠٢-٥,٠٤٩,٢٢٢١٠٣,٧٨٠إجمالي الق
ضاح تمان المتوقعةخسارة االئ )٤,٢١٢(-)٢٥٢()٣,٩٦٠()١١(إ

ة مة الدفتر ,١٤٨,٧٩٠٥-٠٤٥,٢٦٢٥,١٠٣,٥٢٨الق
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ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

١٩

ات طارئة (تتمة)-١٣ التزامات ومطلو

ات الطارئةتصنیف  (تتمة):مع المراحلااللتزامات والمطلو

سمبر ٣١ (مدققة)٢٠١٨د
المجموع٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

,٥٣٥٥,٣٩٥-٥٥٩٥,٢٥٨,١٣٦,٩٧٦)١٢-١منتجة (فئات 

مة الدفترة ٥,٣٩٥,٥٣٥-٥,٢٥٨,٥٥٩١٣٦,٩٧٦إجمالي الق
ضاح خسارة االئتمان المتوقعة )١١,١٣٨(-)١()١١,١٣٧()١١(إ

مة الدفترة ٧٥,٣٨٤,٣٩-٤٢٢٥,٢٤٧,١٣٦,٩٧٥الق

مبلغ المجموعة، ترتب على ٢٠١٩مارس ٣١ما في  ة  سمبر ٣١ملیون درهم (٣,٧٦إلتزامات رأسمال ملیون درهم). ٤,٠٥–٢٠١٨د

الغة  ة وال ة العموم سمبر٣١ملیون درهم (٤,٢١یتم تصنیف مخصص خسارة اإلئتمان المتوقعة مقابل البنود خارج المیزان –٢٠١٨د
ضاح ١١,١٤ ات األخر (إ ).١١ملیون درهم) ضمن المطلو

ح األساسي للسهم-١٤ الر

ة المصدرة خالل یتم احتساب الر  م الرح العائد للمساهمین على متوس عدد األسهم العاد .السنةح األساسي للسهم الواحد بتقس

ة في لفترة الثالثة أشهر المنته
مارس (غیر مدققة)٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درهمألف درهم

١٣٥,١٨١١٣١,٠٢٨الرح للفترة (ألف درهـم)

١,٨٤٨,٠٠٠١,٨٤٨,٠٠٠(ألف)المصدرة المرجح لعدد األسهم المتوس 

٠,٠٧٠,٠٧)درهـم(للسهم الرح األساسي 

ض الرح األساسي للسهم ال یوجد أ أسهم  ة محتمل أن تؤد لتخف .٢٠١٨مارس ٣١و ٢٠١٩رس ما٣١ما في عاد

عات األراح-١٥ توز

ة السنو خالل إجتماع  ة العموم ة أراح اتأقر المساهمین توزع،٢٠١٩مارس ١٨المنعقد في الجمع ٢٠٣,٢٨مبلغ %١١بنس
ة في  سمبر ٣١ملیون درهم عن السنة المنته ملیون درهم).١٨٤,٨- ٢٠١٧(٢٠١٨د
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٢٠

ه النقد-١٦ ة وش ةالنقد

سمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ ٢٠١٨د
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غیر مدققة)

ز  ة المتحدة المر ضاح نقد وأرصدة لد مصرف اإلمارات العر ١٬٧٨١٬٧٥٤١٬٥٢١٬٠٢١)٤(إ
الغ مستحقة من بنوك أخر  ضاح م ٢٬١٦٤٬٥٠٧٢٬٦٤٦٬٢٩٧)٥(إ

ة ضاح ودائع قانون )٤٧١٬٧٦٨()٤٨٠٬٦٠٠()٤(إ
عدإیداعشهادات  ضاح أشهر٣أكثر من تستح في األصل  )٥٧٠٬٠٠٠()٥٠٠٬٠٠٠()٤(إ

٦٦١٢٬٩٦٥٬٣٬١٢٥٬٥٥٠

معامالت مع أطراف ذات عالقة-١٧

ــةفـي بتنفیـذ المعــامالت المجموعـة قـوم ت اق األعمـال العاد ملكــون حصـة جوهرـة فــي المسـاهمین الـذین تتمثـل مـع أطـراف ذات عالقــة سـ
ع أعضاء مجلس اإلدارة في و المجموعة  ملك هؤالء المساهمون وأعضاء مجلـس اإلدارة حصـة جوهرـة فیهـا المجموعة جم ات التي  والشر

ا في  . المجموعةوموظفي اإلدارة العل

ة مع أطراف ذات عالقة الجوهرةالمعامالت بإجراء المجموعة تخالل الفترة، قام ة ضمالتال اق األعمال العاد .للمجموعةن س

ة في فترة الثالثة أشهر المنته
مارس (غیر مدققة)٣١

٢٠١٩٢٠١٨
درهمألف درهمألف

٤٬٨٨٤٢٬٤٨٢دخل فوائد
١١٬٠١٧٩٬٢٦٥رف فوائدامص

ا ضات موظفي اإلدارة العل ١٬١٣٥١٬٥٣٦تعو
٨٠٢٤٠دخل آخر

٧٥٠٧٥٠رةأتعاب أعضاء مجلس اإلدا

ةما في تارخ  انات المال ما یلي :إعداد الب انت أرصدة المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ،

سمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١ ٢٠١٨د
درهمألف درهمألف

(مدققة)(غیر مدققة)

ات ٣٨٥٬٧٨٧٣٩١٬٥٠٨قروض وسلف
١٬٩٠٥٬٥٥١١٬٨٧٣٬٢٣٤ودائع العمالء

ات طارئة غیر قابلة لإللغاءالتزامات  ٥٣٩٬٦٨٤٥٤٠٬٩١٩ومطلو

مرحلة  سمبر ٣١(١تم تصنیف أرصدة الطرف ذ العالقة  مبلغ ) ١المرحلة –٢٠١٨د ملیون ٥,٤٦مع خسارة ائتمان متوقعة مقابلة 
سمبر ٣١درهم ( درهم).ملیون ٤,٣٧–٢٠١٨د
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٢١

قطاعات األعمال-١٨

سثالثة قطاعات ى إلالمجموعةتنقسم أعمال  هما:ةرئ

ة لألفراد  ة-األعمال البن ات الجارـة الشخصـ ـة لألفـراد مـن الحسـا ات التـوفیرو وتتكون األعمـال البن طاقـات اإلئتمـان و الودائـعو حسـا
. للعمالءوالقروض والرهوناتوالخصم

ــة للمؤسســات تتضــمن المعــامالت المبرمــة مــع المؤسســات  ــة والهیئــات العامــة وتتكــون مــن أمــا األعمــال البن وم مــا فــي ذلــك الــدوائر الح
اتو معامالت القروض .و السلف ل التجار الودائع والتمو

ة لد البنوك والمؤسسات -ستثمارات الخزنة واال ل العمالت األجنب تضم أنشطة غرفة التداول والسوق المالي ذو العالقة ومعامالت تحو
مـا فـي ذلـك ـة األخـر  ـة المتحـدة مصـرف المال ـز اإلمـارات العر ل أ منهـا قطاعــًا المر شـ ـل، وال  سـي للبنـك  ـز الرئ ـات المر وعمل

ن إعداد تقارر منفصلة عنه. م حیث  منفصًال 

ة. ال یوجد بنود جوهرة لإلیرادات والمصروف ام والشرو التجارة العاد األح ات تنشأ بین تتم المعامالت التي تجر بین قطاعي األعمال 
ز  ان المر ة بنود ب ل أغلب ة حیث أنها تش ات التشغیل ات لكل قطاع في الموجودات والمطلو قطاعي األعمال. تتمثل الموجودات والمطلو

المالي الموجز الموحد.

ة س القطاعات الرئ المعلومات المتعلقة 

ة ةاألعمال البن نةاألعمال البن الخز
ات المجموعغیر مخصصواالستثماراتلألفرادللشر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩مارس ٣١-غیر مدق 
صافي دخل الفوائد والدخل من المنتجات
عد خصم التوزع للمودعین ة  ١٣١٬٣٣٤-٩٣٬٨٢٥١٤٬٩٩٨٢٢٬٥١١اإلسالم

٢٬١٦٢٧٬٣١٣٥٧٩٣٬٢٠٧١٣٬٢٦١، صافيعموالترسوم و دخل 
١٬٩٢٠)٩٨٨(٢٬٦٠٧٧٣٢٢٨دخل تشغیلي آخر

٩٨٬٥٩٤٢٢٬٣٨٤٢٣٬٣١٨٢٬٢١٩١٤٦٬٥١٥إجمالي الدخل

ة )٣٥٬٤٣٦()٢٢٬٣٩٥()٥٩٢()١٠٬٥٠٣()١٬٩٤٦(مصارف تشغیل
٤٠٬٤٥٨-٤٠,٤٥٨--أراح االستثمار

مة  مخصص انخفاض الق
ةالموجو  )١٦٬٥٨٣(١٬٦١٣٦٬٧٨٤)٦٦٣()٢٤٬٣١٧(دات المال

قة ة شق ٢٢٧٢٢٧---حصة األراح من شر

١٣٥٬١٨١)١٣,١٦٥(٧٢٬٣٣١١١٬٢١٨٦٤,٧٩٧النتیجة حسب القطاع

٨٬٤٢٣٬٤٧٨٦٤٣٬٦١٢٤٬٥٧٨٬٥٠٦٧٦٧٬٦٢٧١٤٬٤١٣٬٢٢٣موجودات القطاع

ات و  ة القطاعحقوق مطلو ٤٬٧٣٦٬٨١١٤٬٩٨٥٬٧٧٥٥٠٬٤٥٢٤,٦٤٠,١٨٥١٤٬٤١٣٬٢٢٣ملك
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٢٢

قطاعات األعمال (تتمة)-١٨

ة ةاألعمال البن الخزنةاألعمال البن
اتلألفراد المجموعغیر مخصصواالستثماراتللشر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٨مارس ٣١-غیر مدق 
١٣١,٠٢٨)٢٣,٣٤٢(٧٧,٢٤١١٤,٢٦٥٦٢,٨٦٤النتیجة حسب القطاع

سمبر ٣١-مدق  ٢٠١٨د
٨,٣٩٣,٨٢٤٦٦٦,٨٠٥٥,٥٣٦,٠٢٨٦٨,١٩١١٤,٦٦٤,٨٤٨موجودات القطاع

ة القطاع ات وحقوق ملك ٤,٧٩٨,٠٢٧٥,١٤٥,٠٠٠٢٤٦,٨٧٢٤,٤٧٤,٩٤٩١٤,٦٦٤,٨٤٨مطلو

ا-١٩ مة العادلةق س الق

ین ات ما في معاملة منتظمة بین المشار ل بند مطلو ع بند موجودات ما أو المدفوع لتحو ضه لب مة العادلة هي السعر الذ سیتم ق إن الق
مـة العادلــة. یتضــمن ت مــة الدفترــة وتقــدیرات الق ــن أن تنــتج فروقـات بــین الق م ــاس. وعلـى هــذا النحــو،  مــة فـي الســوق بتــارخ الق عرــف الق

اتهــعمــل وفــ مبــدأ االســتمرارة دون أتالمجموعــةالعادلــة افتــراض أن  ص حجــم عمل ــة أو حاجــة لتقلــ بیــرة أو إجــراء معاملــة ان صــورة 
شرو مجحفة.

مـــة العادلـــة إلـــى مســـتو  اســـات الق ـــة، یـــتم تصـــنیف ق درجـــة علـــى أســـاس ٣أو ٢، ١اإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ألغـــراض إعـــداد التقـــارر المال
مة العادلة في مجملها والتي تم وصفها على النحو التالي: اسات الق ة المدخالت إلى ق مة العادلة وأهم اس الق المدخالت المالحظة لق

مة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو · اسات الق المستو األول إن ق
ات م ماثلة.مطلو

مة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت غیر األسعار المدرجة في المستو · اسات الق والتي تكون ملحوظة ١المستو الثاني إن ق
اشر (أ المشتقة من األسعار). اشر (أ األسعار) أو غیر م طر م ات إما  لبند الموجودات أو بند المطلو

مة ال· اسات الق م والتي تتضمن مدخالت لبند الموجودات أو بند المستو الثالث إن ق عادلة هي تلك المشتقة من أسالیب التقی
انات ملحوظة في السوق (مدخالت غیر ملحوظة). ات والتي ال تستند إلى ب المطلو
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٢٣

مة العادلة (تتمة)-١٩ اس الق ق

التكلفة المطفأة ة المدرجة  مة العادلة لألدوات المال الق
مة ا ما في بلغت الق سمبر ٣١ملیون درهم (٢٩١,٠٣مبلغ ٢٠١٩مارس ٣١لعادلة ألدوات الدین المدرجة  ملیون ٤٤٣,٥٩-٢٠١٨د

مة العادلة ألدوات الدین المدرجة تحت المستو  مة العادلة إستنادًا إلى المدخالت من األسعار ١درهم). یتم تحدید الق حیث یتم تحدید الق
اســتطاعة المنشــأة الوصــول الیهــا فــي تــارخ المدرجــة (غیــر المعدلــة) فــي  قــة لهــا والتــي  ــات المتطا األســواق النشــطة للموجــودات أو المطلو

اس. مهـا الدفترـة فـي الق صـورة جوهرـة عـن ق التكلفـة المطفـأة ال تختلـف  ـة األخـر المدرجـة  مة العادلـة لـألدوات المال تر اإلدارة أن الق
ة فترة تارخ التقرر. نها

مة العادلةأسا اس الق م واإلفتراضات لق لیب التقی
انات م وٕافتراضات مماثلة لتلك المستخدمة في إعداد الب ة بإستخدام أسالیب تقی ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو ة یتم تحدید الق المال

ة في  ة المدققة للسنة المنته سمبر ٣١الموحدة السنو م األوراق ا.٢٠١٨د . یتم یتم تقی استخدام األسعار من السوق النش ة المتداولة  لمال
ة السعر إلى األراح. استخدام مضاعفات نس ة غیر المتداولة  م األوراق المال تقی

ة  مة العادلة للموجودات المال ل متكرر للمجموعةالق ش مة العادلة  الق اسها  والتي یتم ق
ة  عض الموجودات المال اس  ما في تارخ عة للمجمو یتم ق مة العادلة  ةالق انات المال ة إعداد الب ف . یبین الجدول التالي معلومات حول 

ة: م العادلة لهذه الموجودات المال تحدید الق

ة ما فيالموجودات المال مة العادلة  الق
مارس ٣١

٢٠١٩
( (غیر مدق
ــم ــ ألف درهـ

سمبر٣١ د
٢٠١٨
( (مدق
ـــ ـمألف درهـ

مة اتسلسل  لق
العادلة

مة  الق ة  موجودات مال
العادلة من خالل 

اح أو الخسائر األر
ة مدرجة المستو األول٢٥,٨٥٤٢٤,٥٥٥أوراق مال

التقدیرة التي األموال 
–تدیرها أطراف ثالثة 
ة المدرجة سندات الملك

المستو األول٢٣١٢٣١

مة موجودا الق ة  ت مال
العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخر 

ة مدرجة المستو األول٧٩٣,٥٨٩٧٥٥,١٣٢أوراق مال
ة  غیر سندات ملك

مدرجة
المستو الثالث٤,٧٣٥٤,٧٣٥

مة العادلة  ةالق الموج
ة المشتقة لألدوات المال

المستو الثاني٢٤١٧

مة العادلة  ةالق السال
ة المشتقة لألدوات المال

المستو الثاني٢٢١٨



عة ة التا ن الوطني ش.م.ع والشر لهبنك أم القیو
ة انات المال ضاحات حول الب ةالموحدةإ الموجزةالمرحل

ة في  (غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنته

٢٤

مة العادلة (تتمة)-١٩ اس الق ق

ات خالل  الت بین المستو ة تحو ن هناك أ ات الموضـحة السنةلم  ـة تتطلـب إدراجهـا ضـمن أ مـن المسـتو ـات مال ة مطلو . ال یوجد أ
في الجدول أعاله. 

ة-٢٠ نتائج موسم

مبلـغ االدخـلتضـمن ی ـة فـيالثالثـةملیـون درهـم لفتـرة ٣٩سـتثمارات إیـرادات توزعـات أرـاح  مـارس ٣١(٢٠١٩مـارس ٣١أشـهر المنته
ة.٤١-٢٠١٨ عة موسم ملیون درهم) وهي ذات طب

ة رأس المال-٢١ فا ة  نس

عنصر رأس المال
ات الحد األدنى  متطل

ازل  ٣ل
مارس ٣١ما في 

٢٠١٩
س٣١ما في  ٢٠١٨مبر د

ة  الش األول من حقوق نس
ة المساهمین العاد

٣٥,٥٩%٣٤,٠٩%٧,٠%

ة رأس المال من الش األول %٣٥,٥٩%٣٤,٠٩%٨,٥نس
ة رأس المال فا ة  %٣٦,٧٣%٣٥,٢٣%١٠,٥نس

ة المشتقة-٢٢ األدوات المال

سمبر ٣١مدققة ٢٠١٩مارس ٣١غیر مدققة  ٢٠١٨د
مة العا مة العادلةدلةالق مةالق مة العادلةالق مة العادلةالق مةالق الق
ة ةالموج ةالسال ةاإلسم ةالموج ةالسال اإلسم
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ة اآلجلة ٢٤٢٢٣,٤٤٩١٧١٨٥,٠٩٧عقود العمالت األجنب
٢٤٢٢٣,٤٤٩١٧١٨٥,٠٩٧إجمالي
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