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  1.(                                       ع.م.ش)اإلمارات دبي الوطني 

 بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة
 ( غير مدققة) 1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

 

 

 

  
 
 
 
 اتإيضاح

------- 

 غير مدققة 
 فترة الثالثة

 13شهور المنتهية في 
 1131مارس 

 ألف درهم
--------------- 

 غير مدققة
 ة الثالثةفتر

شهور المنتهية في 
 1131مارس  13

 ألف درهم
-------------- 

 191519563 191119816  إيرادات الفوائد
 (7519818) (7379366)  مصروفات الفوائد

  ---------------- -------------- 
 3.193.331 3.111.3.1  صافي إيرادات الفوائد

 1719158 1769638  ستثمارية اإلسالميةاإليرادات من المنتجات التمويلية واال

 (3719114) (3519115)  توزيعات أرباح للمودعين وأرباح مدفوعة إلى حاملي الصكوك 
 .339.31 131...3  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةصافي اإليرادات من 

  -------------- -------------- 
المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية صافية من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات 

 توزيعات األرباح للمودعين
  

3.3.3.331 
 

3.333.113 
 4439377 5149646  إيرادات الرسوم والعموالت

 (189338) (119613)  مصروفات الرسوم والعموالت
 11.119. 133.1.1  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 189341 (69786)  ألوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرةربح ا(/خسارة)صافي 
 4689185 1789117 35 إيرادات تشغيلية أخرى 

  --------------- -------------- 
 3.333.3.3 3.311.133  إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 (7419117) (7179117) 36 مصروفات إدارية وعمومية

 (119465) (359751)  إطفاء موجودات غير ملموسة
  --------------- ----------------- 

 13..3.331 .3.311.11    قبل انخفاض قيمة الرسوم األرباح التشغيلية
 (393119837) (8889113) 37 صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية 

  ---------------- ----------------- 
 333.331 333.111  مة الرسومبعد انخفاض قي األرباح التشغيلية
 149358 159767  وائتالفات مشتركة شركات زميلة حصة من أرباح
 (59611) (69543)  رسوم ضريبية

  -------------- ------------ 
 3.3.3.3 313.333  أرباح المجموعة عن الفترة   

  ======== ====== 
    :   العائدة إلى 

 6439331 8169771  مساهمي المجموعة
 11 7  الحصص غير المسيطرة

  -------------- ------------ 
 3.3.3.3 313.333  أرباح المجموعة عن الفترة

  ======== ======== 
 1.31 .1.3 11 ربحية السهم

  ========= ======== 

 

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةة البيانات المالي هذه جزءاً من 14إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .3البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة حول  المستقلينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات 

 



 
  4.(                                       ع.م.ش)اإلمارات دبي الوطني 

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة
 ( غير مدققة) 1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

 

 

 

 

 غير مدققة 
 فترة الثالثة

 شهور المنتهية في
 1131مارس  13

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة
 فترة الثالثة

 ور المنتهية فيشه
 1131مارس  13

 ألف درهم
----------------- 

    

 6439346 8169783  أرباح المجموعة عن الفترة 

  الحقاً لبيان الدخلالبنود التي قد يتم إعادة تصنيفها 

 اإليرادات الشاملة األخرى

   

    

    :تحوطات التدفق النقدي

 119411 (89754)  ات في القيمة العادلةالفعلي من التغير الجزء -

    
    (:متاحة للبيع موجودات مالية)احتياطي القيمة العادلة 

 1739111 589511  صافي التغير في القيمة العادلة  -

 (759456) (3319177)  بيان الدخل صافي المبلغ المحول إلى  -
    

    الحقاً لبيان الدخلالبنود التي لم يتم إعادة تصنيفها 
 39414 39111  احتياطي تحويل العمالت

  ------------- ------------ 
 3779411 (579178)  للفترة اإليرادات الشاملة األخرى 

  ------------- ------------ 
 313.1.9 333.131  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  ========= ======== 

    :ىعائدة إل

 8189536 7779174  مساهمي المجموعة

 11 7  مسيطرةالغير  صحصال

  ------------- ------------ 

 313.1.9 333.131  للفترة  المثبتةإجمالي اإليرادات 

  ========= ======== 

 

 

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةلية البيانات الما هذه جزءاً من 14إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .3البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة  ين حولتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل

 
 



 
  5.(                                       ع.م.ش)إلمارات دبي الوطني ا

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  
 ( غير مدققة) 1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

 
 

 غير مدققة 
 فترة الثالثة شهور 

 المنتهية في
 1131مارس  13

 ألف درهم
---------------- 

 غير مدققة 
 ثة  شهورفترة الثال

 المنتهية في 
 1131مارس  13

 ألف درهم
---------------- 

   األنشطة التشغيلية 
 6439346 8169783 أرباح المجموعة عن الفترة  

   تسويات لبنود غير نقدية 
 7419371 6349515 خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  

 3119144 3779738 مويل اإلسالميالذمم المدينة من التخسائر انخفاض قيمة 
 379638 489768 خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

 (119145) (119714) فائدة مخصومة على قروض تعرضت النخفاض في القيمة
 139531 339574 (صافي) إطفاء القيمة العادلة

 319114 79114 خصم عالوة إصدار أوراق مالية استثمارية
 (749656) (179157) األرباح غير المحققة من الصرف األجنبي

 119465 359751 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 759345 719111 استهالك الممتلكات والمعدات 

 (149358) (159767) حصة من أرباح شركات زميلة وائتالفات مشتركة
 (739174) 119844 االستثماراتغير المحققة من  (األرباح/)الخسائر
 69468 79373 إعادة تقييم عقارات استثماريةخسارة 

 -------------- -------------- 
 3.3.3.333 3.3.3.911 األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (1539138) (7649131) في ودائع إلزامية دون فوائد الزيادة
 

 مستحقة بعد ثالثة أشهر ت الودائع لدى المصرف المركزيفي شهادا الزيادة
 
(495119111) 

 
(197559111) 

 (491619735) (191419115) الزيادة في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر 
 1569715 1169737 في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر الزيادة

 (1719766) 519344 الموجودات األخرى/خرىصافي التغير في المطلوبات األ
 1359446 (439173) صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 

 3591179161 791539516 (تشمل الودائع اإلسالمية)الزيادة في ودائع العمالء 
 (397779711) (195579888) الزيادة في القروض والذمم المدينة  

 (1149181) (6119117) دينة من التمويل اإلسالميفي الذمم المالزيادة 
 --------------- -------------- 

 11.313..3 19..33. صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 -------------- -------------- 



 
  6.(                                       ع.م.ش)إلمارات دبي الوطني ا

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  
 ( غير مدققة) 1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

 

 
 غير مدققة 

 فترة الثالثة شهور 
 المنتهية في

 1131مارس  13
 ألف درهم

---------------- 

 غير مدققة 
 فترة الثالثة  شهور

 المنتهية في 
 1131مارس  13

 ألف درهم
---------------- 

   األنشطة االستثمارية 
صافي من تغيرات القيمة )الزيادة في األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة 

 ( العادلة
 
(5769777) 

 
(1419713) 

صافي من تغيرات القيمة )ية االستثمارية في األوراق المال النقص /(الزيادة)
  ( العادلة

(6839167) 1189131 

 (69788) (319647) االستحواذ على عقارات استثمارية
   

 (579831) (179316) (صافي)إضافات إلى الممتلكات والمعدات 
 --------------- ------------ 

 (339.139) (3.113.139) االستثمارية صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
 --------------- ------------ 

   
   

   األنشطة التمويلية
 (395539456) (119771) النقص في الودائع بموجب اتفاقيات إعادة شراء 

 195459137 4879765 المصدرة و األموال المقترضة األخرى  الديونالزيادة في 
 398159144 (319867) في قروض صكوك ةزيادال /(النقص)

 (659137) (649511) فوائد على سندات رأس المال الشق األول
 - (391879768) أرباح أسهم مدفوعة

 --------------- -------------- 
 1.331.133 (..999.3) من األنشطة التمويلية (/المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

 ========= ========= 
 31..33.113 (.3.331.31) (31انظر اإليضاح رقم )الزيادة في النقد وما يعادله (/النقص)

 ========= ========= 
 
 

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءاً من هذه البيانات المالية  14إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 .3ات المستقلين حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة تم إدراج تقرير مدققي الحساب

 

 

 

 

 
 



 
  7.(                                       ع.م.ش)إلمارات دبي الوطني ا

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  
 ( غير مدققة) 1131مارس  13عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

 
 المجموعة ة إلي مساهميالعائد

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 .المسيطرة إلى زيادة في رأس مال مصرف اإلمارات اإلسالمي، الشركة التابعة للمجموعةغير تعزو الزيادة في الحصص * 

 .  حيث سيتم إجراء تلك التحويالت في نهاية السنة 1131مارس  13خرى عن فترة الثالثة شهور المنتهية في لم يتم إجراء أية تحويالت إلى االحتياطي القانوني واإللزامي واالحتياطيات األ: ملحوظة

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءاً من هذه البيانات المالية  14إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .3في الصفحة  بيانات الماليةتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول ال

 

 

رأس المال 

 المصدر

 ألف درهم

------------ 

 أسهم

 خزينة  

 ألف درهم

 ------------- 

سندات رأس المال 

 الشق  األول

 ألف درهم

 ------------- 

عالوة   احتياطي

 األسهم 

 ألف درهم

-------------- 

االحتياطي القانوني 

 واإللزامي 

 ألف درهم

-------------- 

 احتياطيات 

 أخرى 

 ألف درهم

--------------- 

احتياطي القيمة 

 العادلة 

 ألف درهم

------------- 

 احتياطي تحويل

 العمالت

 ألف درهم

------------- 

 األرباح 

 المحتجزة

 ألف درهم

------------- 

 

 اإلجمالي

 ألف درهم

------------- 

الحصص غير 

 المسيطرة

 ألف درهم

--------- 

 

 المجموعة إجمالي

 ألف درهم

------------ 

 1694789576 469167 1694519117 895159115 (49771) 5719811 198679511 197169835 3191719314 491119111 (469375) 595579775 1131يناير  3الرصيد كما في 

 7779181 7 7779174 8169771 39111 (619611) - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 39177 39177 - - - - - - - - - - *الزيادة في الحصص غير المسيطرة

الفائدة على سندات رأس المال الشق  

 األول

- - - - - - - - (649511) (649511) - (649511) 

   هم مدفوعةأرباح أس
- - - - - - - - (391879768) (391879768) - (391879768) 

 
------------- ------------- ------------- -------------- -------------- ------------- --------------- ------------- --------------- ---------------- ----------- --------------- 

 1598149871 479657 1597779131 798879517 (19563) 5119371 198679511 197169835 3191719314 491119111 (469375) 595579775 1131مارس  13في  الرصيد كما

 ======= ======= ======= ======= ======== ======== ======== ======= ======= ========= ====== ======== 

 1497839154 469181 1497149774 795879517 (19686) 1489187 198679511 194539415 3191719314 491119111 (469375) 595579775 1131ر يناي 3الرصيد كما في 

 8189547 11 8189536 6439331 39414 3759777 - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

الفائدة على سندات رأس المال الشق 

 األول

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(659137) 

 

(659137) 

 

- 

 

(659137) 

 (393339555) - (393339555) (393339555) - - - - - - - - مستحقة الدفع  أسهم أرباح 

 -------------- -------------- ------------- --------------- -------------- --------------- -------------- ------------ --------------- ---------------- ----------- ---------------- 

 1131مارس  13الرصيد كما في 
595579775 (469375) 491119111 3191719314 194539415 198679511 4449188 (19181) 791539851 1495769538 469131 1496419813 

 ======== ======= ======= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========= ====== ========= 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

8 

 البنك معلومات عن  1
 

بموجب  1117يوليو  36في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ "( البنك. )"ع.م.اإلمارات دبي الوطني ش بنك تم تأسيس
أسيس البنك وقد تم ت. كشركــة مساهمة عامة( وتعديالته 3784لعام  8القانون االتحادي رقم ) قانون الشركات التجارية 

بنك . )"ع.م.وبنك دبي الوطني ش"( بنك اإلمارات الدولي. )"ع.م.بصورة أساسية لتفعيل الدمج بين بنك اإلمارات الدولي ش
فبراير  4بينما اكتمل الدمج من الناحية القانونية بتاريخ  1117أكتوبر  36 اعتباراً منأصبح الدمج سارياً "(. دبي الوطني

 .لم يعد بنك اإلمارات الدولي وبنك دبي الوطني قائمان كبنكين بعد هذا التاريخ. 1131
 

يشار إليها )من البنك وشركاته التابعة  1131مارس  13المنتهية في  للفترةتتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 .حصة المجموعة في شركات زميلة وائتالفات مشتركةباإلضافة إلى "( المجموعة"معا بـ

 
 على لمجموعةتشتمل األنشطة األساسية ل. "(EMIRATESNBD: "المؤشر)في سوق دبي المالي  مدرج البنك نإ

ة إن الموقع اإللكتروني للبنك على شبك. اإلسالميةالخدمات المصرفية للشركات واألفراد والخزينة والخدمات المصرفية 
 . www.emiratesnbd.com: هو اإلنترنت

 
 . دولة اإلمارات العربية المتحدة  ، دبي  ، 777. ب.إن عنوان البنك المسجل هو ص

 
، وهي شركة المساهم الرئيسي فيها هو حكومة ،(الشركة األم) مؤسسة دبي لالستثمارل% 5596مملوكة بنسبة لمجموعة اإن 
 . دبي

 
 اسبية الهامةأساس اإلعداد والسياسات المح 2

 
إعداد التقارير المالية "  14لمعيار المحاسبي الدولي رقم ل وفقاً تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 ".المرحلية
 

ت تتماشى السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك السياسا
لم يكن  .1131ديسمبر  13إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  عندالتي طبقتها المجموعة 

يناير  3التقارير المالية الدولية ابتداًء من إعداد الجديدة والمعدلة وتفسيرات لجنة  معايير التقارير المالية الدوليةالعتماد 
 .البيانات المالية المرحلية الموجزة للمجموعةأثر على  1131

 
المعلومات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة  كافةال تشمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 . ذلك التاريخ لسنة المنتهية فيول 1131ديسمبر  13ويجب قراءتها مع البيانات المالية كما في 
 

إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية  عند
 1131ديسمبر  13للمجموعة وكانت المصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها المطبقة في البيانات المالية الموحدة كما في 

 . ذلك التاريخ لسنة المنتهية فيول
 

 ديرات التق ( أ)

 
إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة أن تضع أحكاماً وتقديرات إن 

وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 
 .التقديرات هذهقد تختلف النتائج الفعلية عن . والمصروفات

 

 إدارة المخاطر المالية ( ب)
 

تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة كما في وعن 
 . 1131ديسمبر  13السنة المنتهية في 

 
 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

9 

 

 نقد وودائع لدى المصرف المركزي 1
 

 غير مدققة 
 1131مارس  13

  ألف درهم
---------------- 

 ةمدقق
 1131 ديسمبر 13

 ألف درهم
------------------- 

 194779148 193169766 نقد

  
 

 3591819863 ودائع إلزامية وخاصة بدون فوائد لدى المصرف المركزي
3491389853 

  
 

 395879871 إيداعات خاضعة لفوائد لدى المصرف المركزي
497519761 

  
 

 3191119111 ركزي فوائد لدى المصرف الم تحملشهادات ودائع 
791159111 

 -------------- 
----------------- 

 1397779537 
1197739861 

 ======== 
========= 

 
والدوالر األمريكي ليست  يدرهم اإلماراتاللدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بالمحتفظ بها متطلبات االحتياطي  إن

يتغير . موعة اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيستخدام في عمليات المجالمتاحة ل
 13/77كل شهر طبقا لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وفقا للتعميم رقم  ةالمطلوب اتمستوى االحتياطي

 .11/33/3777بتاريخ الصادر 
 

 المستحق من البنوك  .
 
 غير مدققة 

 1131مارس  13

 ألف درهم
----------------- 

 مدققة
 1131 ديسمبر 13

 ألف درهم
----------------- 

 
 191759153 397179533 مستحق من البنوك المحليةال

   
 3591819176 3793749414 مستحق من البنوك األجنبيةال

 -------------- --------------- 
 1197139715 3794789447 
 ======== ========= 

 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

01 

 
 

 القروض و الذمم المدينة      1
 

 
 

 غير مدققة 

 3101مارس  10

   ألف درهم

-------------------- 

 مدققة

 3103 ديسمبر 10

 ألف درهم

-------- 

  سحوبات على المكشوف

8868996868 

 

8661386908 

  قروض آلجل

01668886199 

 

01868006996 

  قروض مقابل إيصاالت أمانة

168396111 

 

163676981 

 

 سندات مخصومة

 

663386766 

 

367776797 

   

 160986887 161166397 ذمم مدينة لبطاقات االئتمان

 

 أخرى

 

9996933 

 

9976819 

 ---------------- ----------------- 

 31169986931 31169196870 القـروض و الذمم المدينة مجموع

 

 أدوات دين أخرى

 

6166801 

 

6086969 

 ---------------- ----------------- 

 31061796173 31169016380 إجمالي القـروض و الذمم المدينة

 

 مخصصات انخفاض القيمة : ناقصا  

 

(0961786196) 

 

(0669196313) 

 --------------- ----------------- 

 08868106937 08868896861 

 ========= ========= 

 3867086760 3960176133 التي تعرضت النخفاض في القيمة لقروض و الذمم المدينةاإجمالي 

 ======== ========= 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

00 

 

 (تتمة)القروض والذمم المدينة      1
 

 

 

 

 التحليل حسب النشاط االقتصادي

-------------------------------- 

 غير مدققة

  1131مارس  13

   ألف درهم

-------------------- 

 مدققة

 1131 ديسمبر 13

 ألف درهم

-------------------- 

 359171 339777 الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 1139873 1519355 رالتعدين واالحتجا

 691349711 591719413 الصناعة 

 793879675 791619161 اإلنشاءات 

 794179856 897519678 التجارة 

 498159353 195789114 المواصالت واالتصاالت 

 3798179117 3798359377 الخدمات 

 7594579137 7895739757 حكومي 

 1893519167 1891679418 أفراد  –الشخصية 

 1397879454 1197159111 العقارات 

 1695589158 1698789617 مؤسسات مالية أخرى وشركات استثمارية

 597349371 691759177 أخرى 

 ---------------- ---------------- 

 11391759171 11197319183 إجمالي القروض والذمم المدينة 

 (3495179111) (3591789154) مخصصات انخفاض القيمة  :ناقصاً 

 ---------------- ---------------- 

 38898139717 
========== 

38698659841 
========== 

   

   



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

03 

 

 (تتمة)القروض والذمم المدينة      1
 

 

 

 

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحدد

------------------------------------------ 

 غير مدققة
 فترة الثالثة

 أشهر المنتهية في
 1131مارس  13

 ألف درهم
--------------- 

 غير مدققة
 فترة الثالثة

 أشهر المنتهية في
 1131مارس  13

 ألف درهم
-------------- 

 891569771 3391679354 يناير 3ما في الرصيد ك

 8359115 5579111 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل الفترة 

 (559181) (519171) تحصيالت خالل الفترة /عمليات استرداد

 - (369773) إلى التمويل اإلسالمي المبلغ المحول

 (119145) (119714) تعرضت النخفاض في القيمة فائدة مخصومة على قروض

 (339816) (49173) مبالغ مشطوبة خالل الفترة

 (39617) الصرف والتسويات األخرى
-------------- 

19158 
------------ 

 3397189483 مارس 13الرصيد كما في 
------------- 

897879614 
------------ 

 
 

  

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة الجماعي

--------------------------------------------- 

 
  

 
 194179441 191419178 يناير 3الرصيد كما في 

 3819138 3179775 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل الفترة 

 ------------- -------------- 

 191479871 مارس 13الرصيد كما في 
-------------- 

196179658 
-------------- 

 3191759171 3591789154 اإلجمالي

 ======== ======== 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

01 

 
 المنتجات التمويلية و االستثمارية اإلسالمية  3
 

 غير مدققة 

  1131مارس  13

   ألف درهم

-------------------- 

 مدققة

 1131 ديسمبر 13

 ألف درهم

-------------------- 

 3597689884 3791179181 مرابحة

 3395119578 3394479735 إجارة

 8149736 8149388 طاقات االئتمان  ذمم مدينة لب

 198679751 198159137 وكالة

 391749778 391419771 استصناع 

 394479553 395579616 أخرى 

 --------------- -------------- 

 1497189857 1598759777 إجمالي المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 (391479118) (398669781) اإليرادات المؤجلة : ناقصاً 

 (191859753) (191119641) مخصصات انخفاض القيمة : ناقصاً 

 -------------- -------------- 

 1397169377 1391759568 

 ======== ======== 

 إجمالي المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

 التي تعرضت النخفاض في القيمة

497179561 

======== 

498739877 

======== 

 
 

 .مديونية بغرض إصدار صكوك[ مليار درهم 197: 1131]مليار درهم  197تم توريق موجودات إجاره للشركات بمبلغ 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

06 

 

 (تتمة)االستثمارية اإلسالمية و المنتجات التمويلية  3
 
 
 

 

 

 التحليل حسب النشاط االقتصادي

-------------------------------- 

 غير مدققة

  1131مارس  13

   ألف درهم

-------------------- 

 مدققة

 1131 ديسمبر 13

 ألف درهم

-------------------- 

 189568 339576  الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 8519148 7759811 الصناعة  

 6119648 7579875 اإلنشاءات 

 393149835 391119166 التجارة 

 3769131 1639787 المواصالت واالتصاالت 

 191119573 397379684 الخدمات 

 1519855 1569173 حكومي 

 3196779387 3497179348 أفراد  –الشخصية 

 895179171 894319138 ات العقار

 691149411 691189311 مؤسسات مالية وشركات استثمارية

 391189717 393119311 أخرى 
 -------------- -------------- 

 1497189857 1598759777 التمويل اإلسالمية من الذمم المدينإجمالي 

 (391479118) (398669781) اإليرادات المؤجلة: ناقصاً 

 (191859753) (191119641) ناقصاً مخصصات انخفاض القيمة 
 -------------- -------------- 
 1397169377 1391759568 
 ======== ======== 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

09 

 
 (تتمة)ثمارية اإلسالمية االستو المنتجات التمويلية  3
 

 

 

 

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحدد

------------------------------------------ 

 غير مدققة
 عن فترة الثالثة

 أشهر المنتهية في
 1131مارس  13

 ألف درهم
--------------- 

 
 غير مدققة

 عن فترة الثالثة
 أشهر المنتهية في

 1131مارس  13
 ألف درهم

-------------- 
 391889171 397169118 يناير 3الرصيد كما في 

 739571 1119117 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل الفترة 

 (19157) (149671) تحصيالت خالل الفترة /عمليات استرداد

 - 369773 من القروض والذمم المدينة المبلغ المحول

 ---------------------- --------------------- 

 393569814 397419636 مارس 13الرصيد كما في 

 
--------------------- --------------------- 

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة الجماعي

--------------------------------------------- 

 
  

 
 1149471 1579711 يناير 3الرصيد كما في 

 519831 19313 نة خالل الفترة مخصصات انخفاض القيمة المكو

 ---------------------- --------------------- 

 1789116 1619114 مارس 13الرصيد كما في 

 --------------- --------------- 
 191119641 اإلجمالي

========= 
395159311 

========= 
   

 

 للمتاجرة محتفظ بها أوراق مالية     3
 

 1131مارس  13

------------------- 

 محلية

 ألف درهم

----------- 

 إقليمية 

 ألف درهم

----------- 

 دولية

 ألف درهم

----------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

----------- 

 1619761 - 849134 3789747 سندات حكومية 

 391479468 519513 1779771 7119754 سندات شركات 

 3549731 419115 739111 119568 أسهم 

 1349468 - - 1349468 أخرى

 ------------- ---------- -------- ------------- 

 391149717 4519117 719546 397839831 

 ======== ====== ===== ======== 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

08 

 (تتمة)أوراق مالية للمتاجرة    3
 
 

 

 

 1131ديسمبر  13

 محلية

 ألف درهم

---------- 

 إقليمية

 ألف درهم

---------- 

 دولية

 ألف درهم

---------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

---------- 

 1179114 - 619816 3669478 سندات حكومية

 6119117 19787 1719777 1169543 سندات شركات

 449763 19717 419111 - أسهم 

 1119448 - - 1119448 أخرى

 ------------ ------------ ------------ ------------- 

 8369487 1789867 59538 391119871 

 ======= ======= ======= ======= 

 
 : إعادة تصنيف أوراق مالية من بين أوراق مالية للمتاجرة

 
، 7رقم  لمالية الدوليةإعداد التقارير ا ومعيار 17ووفقا للتعديالت التي طرأت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1118في عام 

اعترفت المجموعة .  قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض األوراق المالية للمتاجرة إلى أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع
بالموجودات المالية المؤهلة بموجب التعديالت والتي غيرت بشأنها هدفها وهو أنها لم تعد تحتفظ بهذه الموجودات المالية بغرض 

شكلت ظروفا  1118حددت المجموعة أن سياق تدهور األسواق المالية خالل النصف الثاني من سنة . على المدى القصير بيعها
 .نادرة تسمح بإعادة التصنيف من فئة التداول

 
قيمة العادلة كما لوفقاً ل 1118يوليو  3وتعديالته، تم إجراء عمليات إعادة تصنيف اعتباراً من  17وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

يوليو  3بعد  التي تم شراؤهاللمتاجرة  المحتفظ بها  باإلضافة إلى ذلك، تم الحقاً إعادة تصنيف بعض األوراق المالية. تاريخذلك ال في
القيم العادلة الحقاً إلعادة التصنيف، تم استرداد بعض األوراق المالية عند االستحقاق، وبناء عليه فإن القيم الدفترية الحالية و. 1118

للمتاجرة المحتفظ بها  يوضح الجدول التالي األوراق المالية. تعكس قيمة األوراق المالية الموجودة كما بتاريخ إعداد التقارير المالية
 . للبيع وقيمها الدفترية وقيمها العادلة ةبعد إعادة تصنيفها كأوراق مالية استثمارية متاح

 
 
 

 

 1118يوليو  3
 ألف درهم

 1131ارس م 13
 ألف درهم

 
 

 1131ديسمبر  13
 ألف درهم

 -------------
 القيمة الدفترية 

------------- 

--------------
 القيمة العادلة

------------- 

--------------
 القيمة الدفترية 

-------------- 

-------------
 القيمة العادلة-

------------ 

--------------
 القيمة الدفترية 

-------------- 

-------------
 القيمة العادلة

------------- 
 المحتفظ بها األوراق المالية

بعد إعادة تصنيفها إلى  متاجرةلل
 أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع

 
 

7719473 
----------- 

 
 

7719473 
----------- 

 
 

3649131 
----------- 

 
 

3649131 
----------- 

 
 

3139867 
----------- 

 
 

3139867 
---------- 

 7719473 
====== 

7719473 
====== 

3649131 
====== 

3649131 
====== 

3139867 
====== 

3139867 
====== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

07 

 
 

 (تتمة)أوراق مالية للمتاجرة          3
 
 

لق بالموجودات المالية المعاد تصنيفها في بيان اإليرادات وحقوق المساهمين فيما يتع المثبتةيوضح الجدول أدناه المبالغ 
 :من فئة األوراق المالية للمتاجرة إلى أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع

 

 الدخل بيان  
 ألف درهم

-------------- 

 الملكية حقوق 
 ألف درهم

-------------- 
   (3113يونيو  11)فترة ما قبل إعادة التصنيف 

 - (369663) صافي خسارة المتاجرة 
 ------------ ----------- 
 (369663) - 
 ====== ====== 
   

 فترة ما بعد إعادة التصنيف
 (3131مارس  13 –3113يوليو  3)

  

 - 3149586 إيرادات الفوائد

 79557 - صافي التغير في القيمة العادلة 
 ---------- -------- 
 3149586 79557 
 ====== ===== 

 

 
تم إعادة تلو لم  1131مارس  13المنتهية في في بيان الدخل للفترة  تثبيتهاول التالي المبالغ التي كان سيتم الجديوضح 

 :التصنيف
 

 

 أشهرثالثة الفترة  
 المنتهية في

 1131 مارس 13
 ألف درهم

 ---------------- 
 751 صافي ربح المتاجرة 

 ===== 
 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

08 

 
  أوراق مالية استثمارية 3
 

 

  1131مارس   13

 
 محلية

 ألف درهم
----------------- 

 
 إقليمية

 ألف درهم
----------------- 

 
 دولية

 ألف درهم
----------------- 

 
 اإلجمالي

 ألف درهم
---------------- 

 
محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق
 

    

 3619368 - 3369871 469178 سندات حكومية

 1789174 519581 719176 3539476 سندات شركات 

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 3779774 3719386 519581 4439541 

 ----------- ----------- ---------- ----------- 
 متاحة للبيع

 

    

 191619147 391419317 397189536 1189714 سندات حكومية

 798179574 391719857 391189771 597479715 سندات شركات

 395519153 1879614 8439877 1119551 أسهم 

 395149717 5739111 7189865 1159134 أخرى 

 ------------- ------------- ------------- -------------- 
 695849131 491789171 191749611 3197769881 

 ------------- ------------- -------------- -------------- 
مصنفة بالقيمة العادلة من 

 خالل 
 ئر أو الخسا األرباح

 

    

 659146 - 639714 19631 أسهم 

 1489717 639865 19315 1849717 أخرى

 ------------ ------------- ----------- ------------ 
 1889537 619867 639865 4349151 

 -------------- ------------- ------------- -------------- 
 791719516 495519315 191319147 3498119678 

 ======== ======== ======== ======== 
 
 

 
 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

09 

 

 ( تتمة) أوراق مالية استثمارية 3
 

 
 1131ديسمبر  13

 محلية
 ألف درهم

--------- 

 إقليمية
 ألف درهم

--------- 

 دولية
 ألف درهم

--------- 

 اإلجمالي
 ألف درهم
--------- 

     محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 3779141 - 3379171 579753 سندات حكومية 
 1419154 139755 719116 3489171 سندات شركات 

 ---------- ---------- ---------- ---------- 
 1189114 3719638 139755 4119177 
 ---------- ---------- ---------- ---------- 
     

     متاحة للبيع 
 191379778 391519777 394519744 1339175  سندات حكومية 
 791119787 391639364 391669513 498769174 سندات شركات 

 398389871 4779614 8659178 4749371 أسهم 
 395689841 6139341 7149135 1119685 أخرى 

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 598359144 493379168 194749717 3194179537 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة 

 

    

 619447 - 579377 19151 أسهم 
 1519311 789565 19315 1719411 أخرى

 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 1759671 639111 789565 4359567 
 --------------- --------------- --------------- ---------------- 
 691789718 491739138 195759117 3491659481 
 ======== ======== ======== ======== 

 
 

 
 : ثمارية على استثمارات في صناديق عقارية كما يليتشتمل األوراق المالية االست

 

 
 غير مدققة

 1131مارس  13
 ألف درهم

 مدققة 
ديسمبر  13

1131  
 ألف درهم

 ----------------- -------- 

 319181 ئر أو الخسا حارباألمصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
319818 

 8549717 للبيع ةمتاح
7119746 

 ----------- ---------- 
 8679333 7319554 
 ====== ====== 

 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 

 

 تابعةشركات بيع / االستثمار في  9
 

 .م.م.بيع حصة في داينرز كلوب ذ
 

، وهي شركة تابعة (م.م.ذ)داينرز كلوب اإلمارات  من أسهم %311اتفاقية لبيع  المجموعة أبرمت، 1131في ديسمبر 
نتيجة . %53لسيطرة مشتركة، وتبلغ حصة مساهمة المجموعة فيها ة الخاضع إلى نتورك انترناشيونال،  مجموعةلل
االمتياز والترخيص التجاري لشركة داينرز كلوب اإلمارات إلى نتورك  ستبيع المجموعة حقوقالبيع،  يةتفاقال

ة فيما بين سيتم إنجاز المعامل سوف  .المجموعة السفر داخلحساب إنترناشيونال، مع االحتفاظ بإصدار البطاقات وأعمال 
     .1131في عام  العادلةالمجموعة ونتورك إنترناشيونال بالقيمة 

 
 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة       31 
 

 التجارية الشهرة 
--------------- 

 عند االستحواذ غير ملموسة موجودات
----------------------------------------------- 

 جمالي اإل
------------- 

 
 

 برامج 
 كمبيوتر

 عالقات
 العمالء 

 ودائع أساسية
  غير ملموسة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 1131مارس  13
---------------- ------------ ------------ ------------- ------------- ------------ 

      :التكلفة
 691119176 5649761 3579471 79183 595119845 يناير  3الرصيد كما في 

 ----------------- -------------- --------------- -------------- --------------- 
 595119845 79183 3579471 5649761 691119176 
 ========= ======= ======== ======== ======== 

      اإلطفاء وانخفاض القيمة: ناقصا
 4839158 1379111 3519374 79183 49711 يناير  3في الرصيد كما 

 359751 359151 511 - - للفترة  وانخفاض القيمة طفاءاإل
 ------------- ----------- ------------- ------------- -------------- 

 4779318 1119151 3519674 79183 49711 مارس 13الرصيد كما في 
 -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 

الشهرة التجارية والموجودات غير  صافي
 الملموسة

 
594759741 

 
- 

 
69836 

 
1119531 

 
597159168 

 ======== ======= ======== ======== ======== 

 1131ديسمبر  13

------------------- 

     

 التكلفة 

 

595119845 79183 3579471 5649761 691119176 

 اإلطفاء وانخفاض القيمة: ناقصا
 

49711 79183 3519374 1379111 4839158 

 -------------- --------- ----------- ------------ -------------- 

صافي الشهرة التجارية والموجوودات غيور 
 الملموسة

594759741 - 79136 1479761 597539138 

 ======= ===== ====== ======= ======= 

 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

30 

 

 الموجودات األخرى   33
 

 غير مدققة  

 1131مارس  13

 ألف درهم 

------------------ 

 مدققة

  1131ديسمبر 13

 ألف درهم 

----------------- 

 393789171 393879777 فوائد مستحقة مدينة

 3419777 3179337 القبض أرباح مستحقة –تمويل إسالمي 

 1369414 1449458 سلفيات أخرى مدفوعات مقدما و

 6739357 6819731 مدينون مختلفون وذمم مدينة أخرى

 391819446 391179415 مخزون

 4769316 4639381 (أ)القيمة العادلة للوديعة 

 396179115 397149815 ( ب)القيمة العادلة للضمان 

 8119517 7179715 أخرى

 --------------- --------------- 

 695879615 694189874 

 ======== ======== 

 
 
المجموعة وديعة من وزارة المالية في دولة اإلمارات  استلمت، 1133في أكتوبر  عند االستحواذ على مصرف دبي ( أ)

، وفقا لسياسة المجموعة. مليار درهم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة المتاح في السوق 198 بمبلغالعربية المتحدة 
المالي مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليه تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى  تثبيت اإللتزامينبغي 

نظراً ألنه قد تم استالم الوديعة أعاله بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة المتاح في . االستحواذ أو إصدار االلتزام المالي
، والتي سيتم 1133البيانات المالية في عام  فيمليون درهم  541القيمة العادلة بواقع  أرباحتثبيت السوق، فقد تم 

 .بمعدل الفائدة الفعلي( سنوات 8)إطفاؤها على مدى الفترة الزمنية للوديعة 
 
تاريخ االستحواذ وأي خسائر في ما يتعلق باالستحواذ على مصرف دبي، قدمت حكومة دبي ضماناً ألية خسائر في  ( ب)

يمثل مبلغ . مستقبلية تتعلق بالموجودات والمطلوبات التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ للسنوات السبع المقبلة
 .مليون درهم القيمة العادلة للضمان كما في تاريخ االستحواذ 768

 
 

الحالية وتتعلق هذه الزيادة بصورة أساسية  مليون درهم خالل الفترة 8595زادت القيمة العادلة للضمان بمبلغ  
 . بالزيادة في مخصص انخفاض القيمة للموجودات التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ على مصرف دبي



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

33 

 
 الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى       33 
 

 مدققة  غير مدققة  
 1131ديسمبر  13 1131مارس  13 
 ألف درهم  ألف درهم 
 ------------------ ------------------ 

 3198119671 3494819773  برنامج  السندات متوسطة األجل

 191619311 193779766 القروض المجمعة من توريق القرض

 ---------------- ---------------- 

 3796819757 3793719771 

 ========= ========= 
 

 

 غير مدققة 
 1131مارس  13

 ألف درهم
---------------- 

 مدققة
 1131ديسمبر  13

 ألف درهم
----------------- 

 3596169867 3793719771 يناير 3الرصيد كما في 
 3393779171 495149518 *إصدارات جديدة

 (796119468) (491149571) دفعات مسددة
 --------------- --------------- 

 3793719771 3796819757 الفترةالرصيد كما في نهاية 
 ========= ========= 

 

مليون دوالر أمريكي تم إصدارها في  751تشمل اإلصدارات الجديدة سندات رأس المال الشق الثاني بقيمة 
 ([ب) 15أرجع لإليضاح رقم ]سنوات  31باستحقاق بعد  1131مارس 

 
 379373: 1131)ليون درهم م 379683 تبلغ قيمتها اإلجماليةمتوسطة األجل قائمة  قروضلدى المجموعة 

 :سوف يتم سدادها كما يلي( مليون درهم
 

 غير مدققة  

 1131مارس  13

 مليون درهم

------------------ 

 مدققة

 1131ديسمبر  13

 مليون درهم

------------------- 

1131 19516 49416 

1134 19177 39477 

1135 39373 39176 

1136 39541 39531 

1137 49311 49311 

1138 39115 19561 

1137 16 16 

1111 111 381 

1111 39551 39617 

1111 19713  -

 -------- ---------- 

 379683 379373 

 ===== ===== 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 

 
 المطلوبات األخرى   31

 
 غير مدققة 

 1131مارس  13

 ألف درهم

----------------- 

 مدققة 

 1131ديسمبر  13

 ألف درهم

------------------ 

 7849187 8679616 فوائد دائنة مستحقة الدفع

 1739473 3159144 اإلسالمي للمودعين على أساس النظامأرباح مستحقة الدفع 

 391419154 391669161 شيكات مصرفية 

 393119187 394739176 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 7439467 6119111 مطلوبات متعلقة بالموظفين

 339111 379678 مخصص الضريبة 

 395759731 395119311 أخرى

 ------------- ------------- 

 597419147 597679713 

 ======== ======== 

 
 

 سندات رأس المال الشق األول        .3
 

تعتبر . مليار درهم 4بإصدار سندات رأس المال الشق األول بمبلغ  1117قامت المجموعة في شهر يونيو 
وتم إصدارها بسعر فائدة ثابت للخمس سنوات األولى وعلى  خاضعة لضمانوغير  ومعاونةالسندات ثابتة 

. يمكن للبنك اختيار عدم دفع فائدة على السند حسب تقديره الخاص. أساس سعر فائدة متغير للسنوات التي تليها
ال تحمل السندات تاريخ . دادتعثر عن السلن يحق لحاملي السندات المطالبة بفائدة وال يعتبر الحدث على أنه 

 .استحقاق وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية
 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

36 

 
 اإليرادات التشغيلية األخرى    31

 
  

 غير مدققة
 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في
 1131مارس  13 

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة
فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في
مارس  13

1131 
 ألف درهم

--------------- 
   

 إيرادات توزيعات األرباح 
 

339111 119311 

 األرباح من بيع أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع
 

3319177 759456 

بالقيمة العادلة من خالل  مصنفة األرباح من أوراق مالية استثمارية
 األرباح أو الخسائر

 

 
79415 

 
319154 

 359631 389816 إيرادات اإليجارات

 إعادة التقييم من العقارات االستثمارية ئر خسا
 

(79373) (69468) 

 األرباح من بيع ممتلكات
 

119177 59187 

 *إيرادات صرف العمالت األجنبية
 

1179138 1649766 

 إيرادات المشتقات
 

179581 419513 

 79547 (119181) (صافي)إيرادات أخرى 
 ---------- ---------- 
 1789117 4689185 
 ====== ====== 

 
معامالت مع الناتجة عن ال رباحاألإيرادات صرف العمالت األجنبية من أرباح المتاجرة والتحويل و تتألف* 

  .العمالء



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

39 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية       33

 غير مدققة 

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 1131مارس  13 

 ألف درهم

----------------- 

 ةغير مدقق

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 1131مارس  13

 ألف درهم

---------------- 

 6339383 5849137 تكلفة موظفين

 559177 579514 تكلفة إشغال

 119187 389381 المعدات والتجهيزات

 159745 139158 تشغيل أجهزة الحاسوب تكلفة

 149417 179311 تكلفة االتصاالت

 179867 119446 لرسوم القانونية والمهنيةرسوم الخدمات وا

 139146 169671 المصاريف المتعلقة بالتسويق

 759345 719111 استهالك 

 719741 559371 أخرى

 -------------- --------------- 

 7179117 7419117 

 ======== ======== 

 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية خسائرصافي      33
 

 : في بيان الدخل كالتاليالمحملة على بيان الدخل ر صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية تم إظها 
 
 

 

 غير مدققة

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 1131مارس  13 

 ألف درهم

------------------ 

 غير مدققة

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 1131مارس  13

 ألف درهم

----------------- 

   

 (7419371) (6349515) صافي انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة 

 (3119144) (3779738) صافي انخفاض قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 (379638) (489768) صافي انخفاض قيمة أوراق مالية استثمارية 

 (319411) - صافي انخفاض قيمة المستحق من البنوك

 (319181) (159131) (صافي)المحصلة (/ المشطوبة)الديون المعدومة 

 --------------- -------------- 

 (393119837) (8889113) لفترةلانخفاض القيمة  ئرصافي خسا

 ========= ======== 

 
 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

38 

 
 أموال المساهمين        33

 
وافق المساهمون على دفع توزيعات أرباح نقدية  1131س مار 6لجمعية العمومية المنعقد في لجتماع السنوي اال خالل

في البيانات المالية المرحلية كما  تثبيتهاتم ومليون درهم  39188والبالغة  ٪ من رأس المال المصدر والمدفوع15بنسبة 
 .1131مارس  13في 

 
 رئةااللتزامات والمطلوبات الطا        39

 
 :1131مارس  13 فيالطارئة للمجموعة  فيما يلي االلتزامات والمطلوبات

 
 

 مدققة غير مدققة 
 1131ديسمبر  13  1131مارس  13 
 ألف درهم ألف درهم 
 ----------------- ---------------- 

 691679117 795849884 خطابات اعتماد

 1397179814 1594459635 الضمانات 

 191719181 196819677 المشاركة في المخاطر المترتبة علىالمطلوبات 

 3493319881 3197179738 التزامات قروض غير قابلة لإللغاء 

 --------------- --------------- 
 5896419334 5496819311 
 ======== ======== 

 ربحية السهم         31
 

ربحية السهم بقسمة الربح أو  احتسابيتم . بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العاديةتعرض المجموعة 
التي يتم إدخال مزيد من التعديل عليها فيما يتعلق بمصروفات الفائدة على سندات رأس )الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين 

يتم تحديد ربحية السهم المخفضة . رجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترةفي البنك على المتوسط الم( المال الشق األول
الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتغطية  تعديلعن طريق 

 . تأثيرات كافة األسهم العادية المحتمل تخفيضها، إن وجدت
 

 غير مدققة غير مدققة 
  1131مارس  13  1131مارس  13 
 ألف درهم ألف درهم 
 ----------------- ---------------- 

 6439331 8169771 األرباح عن الفترة والتي تعود إلى المساهمين

 (659137) (649511) الفائدة على سندات الشق األول لرأس المال: ناقصا

 ----------------- ----------------- 

 5759876 7719171 صافي األرباح التي تعود إلى المساهمين

 595579775 595579775 (ألف)اإلصدار المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في 

 1931 1934 (درهم* )ربحية السهم 
 ======== ======== 

 
 .1131مارس  13نتهية في كانت ربحية األسهم األساسية والمخفضة هي نفسها لفترة الثالثة أشهر الم* 

 
 
 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

37 

 
 القطاعات التشغيلية     33

 
 :تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية

 
األعمال المصرفية للشركات تمثل التمويل المنظم، الحسابات الجارية وحسابات التوفير وودائع العمالء والسحب  (أ)

 .لجهات حكومية وللعمالء التجاريين والشركاتعلى المكشوف والتمويل التجاري والقروض ألجل 
 
 لثروات وإدارةاالخدمات المصرفية لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة  (ب)

 . وتمويل األفرادالموجودات 
 
 . ال وعمليات الخزينة بين البنوكتشمل أنشطة الخزينة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األمو (ج)
 
اإلسالمية  اتتمثل األنشطة المصرفية اإلسالمية اإليرادات والرسوم المكتسبة والمصاريف المدفوعة من قبل الشرك (د)

 .التابعة
 

والعمليات الملكية  وخدمات الوساطة المتعلقة بحقوق إدارة الممتلكاتتشمل العمليات األخرى للمجموعة على  (  هـ)
 .وأنشطة الدعم



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

38 

 
 ( تتمة)التشغيلية قطاعات ال   33

 

 
 

 1131مارس  13
----------------------- 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات 
 ألف درهم

---------------- 

 
 الخدمات المصرفية

 لألفراد 
 ألف درهم

--------------- 

 
 

 الخزينة 
 ف درهمأل

---------------- 

 
الخدمات المصرفية 

 اإلسالمية
 ألف درهم

-------------- 

 
 

 أخرى 
 ألف درهم

------------ 

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم

------------ 

 بعد   خصمصافي إيرادات الفوائد واإليرادات من منتجات التمويل اإلسالمي 

 توزيعات األرباح للمودعين

 

7549857 

 

8339831 

 

(3169164) 

 

1189441 

 

479174 

 

397489111 

 8819188 (859177) 719161 1389183 1719117 1169774 صافي إيرادات الرسوم والعموالت وإيرادات أخرى

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
 196119133 (159711) 1189515 3339837 393849117 391639851 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 (7179117) (1189734) (3449117) (139511) (1539551) (819134) مصروفات إدارية وعمومية

 (359751) (359751) - - - - إطفاء موجودات غير ملموسة

 (7769315) - (3419181) (159318) (189147) (5819116) صافي خسائر انخفاض القيمة المحددة للموجودات المالية 

 (3339876) - - - 363 (3319157) صافي خسائر انخفاض القيمة الجماعية للموجودات المالية 

 159767 159411 117 - - - مشتركة ائتالفاتو شركات زميلة أرباح الحصة من

 (69543) - - (49341) (514) (39874) رسوم ضريبية
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 8169783 (1159315) 149413 639116 8119877 1819571 أرباح المجموعة للفترة 
 ======== ======== ======== ======== ========= ========= 

 13597619556 3795519116 1198419661 4191779634 1191789451 37397749611 موجودات القطاع

 ========= ======== ======== ======== ======== ========= 

 13597619556 1697179314 1596439435 6797839174 7693119875 8793339188 الملكيةمطلوبات القطاع وحقوق 
 ========= ======== ======== ======== ======== ========= 

 

 
 
 
 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

39 

 ( تتمة)التشغيلية قطاعات ال 21
 

 

 
 

 1131مارس  13
----------------------- 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات 
 ألف درهم

----------------- 

 
 الخدمات المصرفية

 لألفراد 
 ألف درهم

--------------- 

 
 

 زينة الخ
 ألف درهم

----------------- 

 
الخدمات المصرفية 

 *اإلسالمية
 ألف درهم

-------------- 

 
 

 **أخرى 
 ألف درهم

------------ 

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم

------------ 

 خصم    بعدصافي إيرادات الفوائد واإليرادات من منتجات التمويل اإلسالمي 

 397769557 319145 1159451 (619315) 7769638 8449546 توزيعات األرباح للمودعين

 7179584 (719815) 749578 1179161 1519538 1689111 صافي إيرادات الرسوم والعموالت وإيرادات أخرى

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
 196869343 (819781) 1819153 1469755 393179316 393319777 إجمالي اإليرادات التشغيلية

 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

 (7419117) (1859173) (3679166) (149414) (1819731) (779456) مصروفات إدارية وعمومية

 (119465) (119465) - - - - إطفاء موجودات غير ملموسة

 (8669785) - (559175) (119451) (3179638) (6719641) صافي خسائر انخفاض القيمة المحددة للموجودات المالية 

 (1149111) - (519471) - - (3839541) صافي خسائر انخفاض القيمة الجماعية للموجودات المالية 

 149358 119163 39877 - - - مشتركة ائتالفاتو أرباح شركات زميلة الحصة من

 (59611) - - (39514) (711) (19188) رسوم ضريبية
 ---------- ----------- ----------- --------- ------------ ---------- 

 6439346 (1649155) 59137 3879545 6149886 3779751 أرباح المجموعة للفترة 
 ====== ====== ====== ===== ======= ========= 

 17696719548 3398459116 1191119111 4795159111 1898479711 37691719155 موجودات القطاع

 ========= ======== ======== ======== ======== ========= 

 17696719548 1496419815 1698119543 5791359151 8791119516 7897769436 الملكيةمطلوبات القطاع وحقوق 
 ========= ======== ======== ======== ======== ========= 

 
 .نتيجة لهيكل اإلدارة الموحد 1131لسنة  تشمل الخدمات المصرفية اإلسالمية مصرف دبي ومصرف اإلمارات اإلسالمي ولهذا تم إعادة بيان األرقام* 

.1131أخرى إلى قطاعات األعمال ولهذا تم إعادة بيان أرقام  منلتابعة الشركات ا منالعديد  إدراجإعادة  1131تم خالل النصف األخير من سنة ** 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

11 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة     33

 

شركة تعتبر حكومة دبي هي  ،مؤسسة دبي لالستثمار من قبل%( 5596بنسبة )إن مجموعة اإلمارات دبي الوطني مملوكة جزئياً 

 .فيها المساهم الرئيسي

 

: 1131مارس ) %31إن الودائع والقروض للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بشكل منفرد تمثل 

 .من إجمالي الودائع والقروض لدى المجموعة على التوالي، (٪37: 1131مارس ) %37و(  31٪

 

 . كافة معامالتها المالية مع المجموعة وفقاً لشروط السوق االعتيادية وتجرىل مستقل تتم إدارة هذه المؤسسات بشك

 

وقد تم أيضا . المجموعة أيضاً معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة أبرمت

أسعار الفائدة والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فيه معامالت  إجراء هذه المعامالت بصورة فعلية بنفس الشروط، بما في ذلك

 .مقابلة مع أطراف أخرى وال تنطوي على ما يزيد عن حجم المخاطر االعتيادي

 

 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة األرصدة و فيما يلي

 

 غير مدققة 

 1131مارس  13

 مدققة

 1131ديسمبر  13

 ألف درهم 

----------------- 

 ألف درهم

----------------- 

   : قروض وذمم مدينة

 7597339371 7898189118 لشركة األم لدى امساهم األغلبية إلى 

 191159615 191159513 للشركة األم 

 397159654 391459811 أعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة إلى

 193769511 191159714 شركات زميلة وائتالفات مشتركةإلى 

 ------------- ---------------- 

 8591859176 8191189774 

 ======== ======== 

   : ودائع العمالء وودائع عمالء المصرف اإلسالمي

 191319744 193579753 لشركة األم لدى امن مساهم األغلبية 

 197879464 193159674 من الشركة األم 

 1839118 4149535 المشتركة من شركات زميلة وائتالفات

 ------------ ------------ 

 497119361 594839136 

 ======= ======= 

 3849561 3649487 استثمار في سندات حكومة دبي

 8839411 8519584 قروض إلى واستثمار في صناديق مدارة من قبل المجموعة

 4339813 1719711 شركات زميلةتجاه التزامات 

 319415 69857 إلى شركات زميلةالعمالء  قبوالت 

 
 
 

 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

10 

 
 

 (تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة      33

 

 غير مدققة غير مدققة 

 عن فترة الثالثة 
 شهور المنتهية في

  1131مارس  13

 فترة الثالثة
 شهور المنتهية في

 1131مارس  13

 ألف درهم 
 ألف درهم

 ------------------- ------------------ 

 469133 489671 المدفوعات إلى شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

 59861 89814 الرسوم المستلمة بخصوص الصناديق المدارة من قبل المجموعة

 19447 69773 فوائد مدفوعة لصناديق مدارة من قبل المجموعة

 511 18 الئتالفات مشتركة فوائد مدفوعة

 

 

 :ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين اإلداريين بالمجموعة  خالل الفترة  ةالمدفوع اتالتعويض فيما يلي إجمالي مبلغ

 

 غير مدققة غير مدققة 

 فترة الثالثة 
 شهور المنتهية في

 1131مارس  13

 فترة الثالثة
 شهور المنتهية في

  1131مارس  13

 ألف درهم ألف درهم 

 ------------------- ------------------- 

   تعويضات كبار المسئولين اإلداريين

 369845 169181 الموظفين قصيرة األجل تعويضات

 113 533 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 

إن كبار المسئولين اإلداريين هم أولئك األشخاص بما فيهم المدراء غير التنفيذيين، الذين لديهم السلطة والمسئولية للتخطيط وإدارة 

 . قبة أنشطة المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرةومرا

 

مخصصات محددة  رصدلم يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة لألرصدة قيد السداد خالل الفترة لدى كبار المسئولين اإلداريين ولم يتم 
 .ترةلخسائر انخفاض القيمة لألرصدة لدى كبار المسئولين اإلداريين وعالقاتهم المباشرة في نهاية الف



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

13 

 
 
 إيضاحات حول بيان التدفق النقدي الموحد للمجموعة      31

 
 غير مدققة غير مدققة 

 عن فترة الثالثة 
 شهور المنتهية في

  1131مارس  13
 

 عن فترة الثالثة
 شهور المنتهية في

 1131مارس  13
 

 ألف درهم ألف درهم 

 ------------------- ------------------- 

 لتغيرات في النقد وما يعادله خالل الفترة  تحليل ا( أ)
 

  

 (191159134) 496189114 الفترة  الرصيد في بداية 

 3391179471 (398859714) الداخل  (/الخارج) صافي التدفق النقدي

 -------------- --------------- 
 897119156 197119511 الفترة  الرصيد في نهاية 

 ======== ======== 
   تحليل النقد وما يعادله (  ب)

 1791669745 1397779537 نقد وودائع لدى المصرف المركزي

 1497859534 1197139715 مستحق من البنوك

 (3896119318) (1394869377) مستحق للبنوك

 ----------------- ----------------- 
 1391759175 1195119153 

 ألغراض نظامية ودائع لدى المصرف المركزي: ناقصاً 

 

(3591819863) (3198849716) 

 (896559111) (3197519111) مستحقة بعد ثالثة أشهر لدى المصرف المركزي إيداعشهادات : ناقصاً 

 (791449857) (694159314) أشهر 1المبالغ المستحقة من البنوك بعد : ناقصاً 

 197649511 197759131 أشهر 1المبالغ المستحقة للبنوك بعد : زائداً 

 -------------- -------------- 

 197119511 897119156 

 ======== ======== 

 

 الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقيمة العادلة   .3
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
 

فيما يلي إيضاح حول المستويات . ريقة التقييميوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية المرحلة بالقيمة العادلة وفقاً لط
  -:المختلفة

   في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المحددة( غير معدلة)األسعار المعلنة : 3المستوى . 

   والتي يمكن مالحظتها  3التقييم باستخدام المدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى : 1المستوى
 (. تستنتج من األسعار)أو بطريقة غير مباشرة مثل ( مثل األسعار)والمطلوبات سواء بطريقة مباشرة للموجودات 

   مدخالت غير )التقييم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق : 1المستوى
 (. ملحوظة



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

11 

 

 (تمةت) الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقيمة العادلة   .3
 
 
 

 

  3131ديسمبر  13

األسعار المعروضة في 

األسواق النشطة 

 للموجودات المماثلة

 3المستوى 

 ألف درهم

-------------------- 

المدخالت المهمة 

 األخرى الملحوظة

  1المستوى 

 

 ألف درهم

---------------- 

المدخالت المهمة 

 غير الملحوظة

  1المستوى 

 

 ألف درهم

--------------- 

جمالي إ

 (الخسائر/)األرباح

 

 

 ألف درهم

---------------- 

     قياسات القيمة العادلة المتكررة

     أوراق مالية للمتاجرة

 391319413 - - 391319413 أوراق مالية خاصة بالدين 

 3549731 - - 3549731 استثمار في حقوق الملكية

 1349468 - 3479754 3669534 أخرى

 --------------- --------------- --------------- ---------------- 

 396119858 3479754 - 397839831 

 --------------- --------------- --------------- ---------------- 

  أوراق مالية استثمارية

  

 

     متاحة للبيع

 3198879711 1359171 394119154 791719377 أوراق مالية خاصة بالدين 

 395519153 7789614 1519611 1779814 استثمار في حقوق الملكية

 395149717 7179181 1879736 1169333 أخرى

 --------------- --------------- --------------- ---------------- 

 3191189311 191459671 397119158 3197769881 

 --------------- --------------- --------------- ---------------- 

     :محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 659146 - - 659146 استثمار في حقوق الملكية

 1489717 159871 189558 1849456 أخرى

 --------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 1479811 189558 159871 4349151 

 --------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

     المشتقات المحتفظ بها للمتاجرة

 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 : مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي

- 191619744 - 191619744 

 3119738 - 3119738 - مقايضات سعر الفائدة

     :شتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلةم

 519114 - 519114 - مقايضات سعر الفائدة

 --------------- --------------- --------------- --------------- 

 - 191179686 - 191179686 

 --------------- --------------- --------------- --------------- 

     فظ بها للمتاجرةالمشتقات المحت

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 : مشتقات محتفظ بها كتغطيات للتدفق النقدي

- (397179581) - (397179581) 

 (169555) - (169555) - مقايضات سعر الفائدة

     :مشتقات محتفظ بها كتغطيات للقيمة العادلة

 (649674) - (649674) - مقايضات سعر الفائدة

 --------------- ---------------- ----------------- ----------------- 

 - (191119833) - (191119833) 

 ========== =========== =========== ============ 



 

 .(ع.م.ش)بنك اإلمارات دبي الوطني 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 (غير مدققة) 3131مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

16 

 
 (تتمة) الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقيمة العادلة   .3

 
من هذا  1ة إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحي

 .النظام المتدرج للقيمة العادلة
 

  
 

 موجودات مالية
 متاحة للبيع

 موجودات مالية
محددة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

 الخسائر

موجودات مالية 
محتفظ بها 

 للمتاجرة

 
 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 -------------- ------------------- --------------- ------------- 

 397779414 - 39144 397769161 1131يناير  3الرصيد كما في  
     :إجمالي األرباح أو الخسائر 

 (614) - (614) - في األرباح أو الخسائر 

 39168 - - 39168 خرىفي اإليرادات الشاملة األ 

     
 - - - - مشتريات 
 (3619181) - - (3619181) وتعديالت أخرى تسديدات 
 1439353 - 159351 1159778 1التحويالت إلى المستوى  

 (389116) - - (389116) 1التحويالت خارج المستوى 
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 397589753 - 159871 397119158 1131مارس  13الرصيد كما في  
 -------------- -------------- -------------- -------------- 
 

مليون درهم من  35397تم تحويل الموجودات المالية المتاحة للبيع بقيمة دفترية بلغت  1131مارس  13خالل الفترة المنتهية في 

ل إلى المستوى الثاني بسبب أن األسعار المعروضة في السوق لسندات الدين تلك لم تصبح متاحة بشكل منتظم، ومن المستوى األو

أجل تحديد القيمة العادلة لسندات الدين تلك استخدمت اإلدارة تقنية تقييم بحيث استندت جميع المدخالت على بيانات السوق 

 .1131مارس  الفترة يون درهم من المستوى الثاني إلى المستوى األول خاللمل 331كانت هنالك تحويالت بمبلغ . الملحوظة

 
 

 أحداث أخرى هامة  .22
 

حصة األقلية  ومن% 498من أسهمه ونسبة % 7591أبرمت المجموعة اتفاقية مع بنك بي ان بي باريبا المتالك نسبة  ( أ)
لدى بنك بي ان بي باريبا مصر شبكة فروع تتكون  .مليون دوالر أمريكي 511في بنك بي ان بي باريبا مصر بمبلغ 

عميالً  1111عميالً من األفراد و 1119111موظفاً وما يقرب من  3451فرعاً منتشرة عبر الدولة وعدد  67من 
 11كما في ( مليون دوالراً أمريكياً  131)مليار جنيهاً مصرياً  397من الشركات وتبلغ حقوق الملكية لمساهميه 

 .1131سبتمبر 
 
 .1131تخضع المعاملة للموافقات التنظيمية ومن المتوقع إنجازها خالل عام  
 
 31مليون دوالر أمريكي بأجل استحقاق  751بمبلغ معاونة أصدرت المجموعة  سندات  1131مارس  18في ( ب)

في إبريل %. 49875تقدم السندات قسيمة ربح بنسبة . سنوات حسب اختيار المجموعة 5سنوات قابلة للدفع بعد 
مليار درهم فيما يتعلق بالتسهيالت التي تم الحصول عليها من وزارة المالية في  1قامت المجموعة بسداد مبلغ  1131

 .1118عام 
 

 األرقام المقارنة        33

 

طريقة العرض والسياسات  مع لكي تتفقبعض األرقام المقارنة حيثما كان ذلك مناسباً  إدراجتمت إعادة تصنيف وإعادة 

 . المحاسبية المتبعة في هذه البيانات المالية

 
 


