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 خبر صحفي عاجل للنشر 
 

 

 

 2102بنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج النصف األول من عام 
 

 أداء مالي قوي
 

 مليار درهما 0.1الى % 22األرباح التشغيلية ترتفع 

 

 مليار درهمًا 0.1صافي األرباح ومليار درهما،  2.2إجمالي اإليرادات 
 

 

  2102يوليو  21 –دبي 

 

النصف األول فترة دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة اليوم عن نتائجه المالية عن أعلن بنك اإلمارات 

 .2302يونيو  03من هذا العام المنتهي في  

 

 أبرز النتائج المالية

 

%  272بنسبة بإرتفاع مليار درهمًا،  0.0بلغ  2302صافي األرباح للنصف األول من عام ● 

مليار  0.1مبلغ بعد إستبعاد   2300 النصف األول من عام  مليار درهمًا في 3.0مقارنة بمبلغ 

 .درهما أرباح غير متكررة للشركات التابعة

 .2300عن النصف األول من عام  %  7مليار درهمًا بزيادة بنسبة  2.2إجمالي اإليرادات بلغ ● 

عن %  2سبة مليار درهمًا بزيادة بن 0.0األرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بلغت ● 

 . 2300النصف األول من عام 

  مليار درهما مقارنة بالنصف  0.0لتصل إلى مبلغ %  22زيادة في األرباح التشغيلية بنسبة

 .2300األول من عام 

  بنسبة  2302زيادة معتدلة في نسبة القروض مخفضة القيمة خالل النصف األول من عام

 .بما يتماشى مع التوقعات % 3.2



 

Page 2 of 16 

 

مليار درهمًا مقارنة بمبلغ  2.1.2لتصل إلى مبلغ %  2إجمالي األصول بنسبة زيادة في ●  

 . 2300مليار درهمًا بنهاية عام  212.2

مليار  230.0مقارنة بمبلغ % 2بزيادة بنسبة مليار درهمًا،  231.2بلغت قروض العمالء مبلغ ● 

 .2300درهمًا بنهاية عام 

مليار درهمًا  0.0.0بعد أن كانت %  1بزيادة بنسبة  مليار درهمًا 231.2بلغت ودائع العمالء ● 

 .بنهاية العام السابق

 . 2300بنهاية عام %  032من نسبة %  033نسبة الى تحسنت نسبة القروض إلى الودائع ● 

 %.2..0بنسبة جدًا استقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد ● 

استمر تحقيقنا لنتائج مالية قوية " :مارات دبي الوطنيقال السيد ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك اإلو
انخفاض القيمة  اتمتمثلة في ارتفاع األرباح التشغيلية قبل مخصص  2302عام خالل النصف األول من 

بدأ التقدم الذي أحرزناه بشأن أولوياتنا وعلى الرغم من استمرار التحديات الخارجية، %  2بنسبة 
خدمات المصرفية الخدمات المصرفية لألفراد واليث نشهد زخما في نمو االستراتيجية يؤتي ثماره ح

الفوائد في سيجني عمال المصرفية للهيئات والمؤسسات األ ةاستراتيجيفي بينما التحول  اإلسالمية،
 ."المستقبل

 

كان لقد : "ول المالي الرئيسي في بنك اإلمارات دبي الوطنيؤوقال السيد سوريا سوبرامانيان، المس
التي تواجهها أنشطة النمو  بالرغم من التحدياتقويا  2302ألداء التشغيلي خالل النصف األول من عام ا

التكاليف وتسجيل هبوط في تكاليف العمليات التشغيلية  مستمرة لخفضمبادرات وقد تم دعم هذا األداء ب
مخاطر ميزانيته كما استمر البنك في تطبيق سياسة متحفظة في تقليص  .األخيرينالفصلين خالل 

التركيز على النمو في من خالل العمومية مع مزيد من اإلعداد األمثل للميزانية العمومية خالل الفترة 
 ". مليار درهمًا . بحواليدوات الدين متوسطة األجل أودائع مستقرة منخفضة التكاليف وإصدار 
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 التقرير المالي

 

 مليار درهمًا

النصف األول 
من العام 

المنتهي في 
يونيو  03

2302 

النصف األول 
من العام 

المنتهي في 
يونيو  03

2300 

 نسبة التغير
)%( 

الربع 
 المنتهي في

يونيو  03
2302 

الربع المنتهي 
 في

يونيو  03
2300 

 نسبة

 التغير 
)%( 

 ٪2- 0.700 .0.20 ٪0+ .0.07 0.202 صافي دخل الفائدة
 ٪2+ 3.120 3.123 ٪22+ 0.222 .0.72 صافي دخل غير الفائدة

 ٪0- 2.272 ..2.2 ٪7+ 2.102 2.012  إجمالي اإليرادات
 ٪1+ (3.122) (3.1.2) ٪02+ (0.202) (0.102) نفقات تشغيلية 

 ٪1- 0.721 0.232 ٪2+ 0.233 .0.02 أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 

 ٪0- (10..3) (22..3) ٪00- (2.023) (2.322) مخصصات انخفاض القيمة 
 ٪02- 3.727 3.220 ٪22+ 3.123 0.2.2 أرباح تشغيلية

 ٪07- (3.322) (3.323) ٪02- (3.327) (3.323) إطفاء أصول غير ملموسة
 ٪00- 3.302 3.320 ٪003- (3.222) 3.322 شركات زميلة 

غير  0.100 - أرباح مكتسبة من الشركات التابعة 
 مطبق

غير  (3.322) -
 مطبق

 ٪20- (.3.33) (3.332) ٪22- (3.302) (3.300) رسوم الضرائب
 ٪00- 3.722 3.227 ٪23- 2.027 .0.21 صافي الربح

 ٪0.7+ ٪02.0 ٪02.1 ٪0.2+ ٪00.1 ٪02.2 )%(نسبة التكاليف لإليرادات 
- ٪2.20 ٪2.21 ٪3.30- ٪2.21 ٪2.22 )%(هامش صافي الفائدة 

3.22٪ 
 ٪02- 3.02 3.03 ٪20- 3.02 3.20 (درهمًا)ربحية السهم 

 ٪0.1- ٪02.0 ٪03.0 ٪7.2- ٪07.7 ٪03.2 )%(العائد على متوسط حقوق المساهمين 

 مليار درهمًا
 11كما في 

 2102يونيو 

 10كما في 
ديسمبر 
2100 

 نسبة التغير
)%( 

 كما في
مارس  10

2102 

 نسبة

 التغير 
)%( 

 

  % 0+  2.2.7 ٪2+ 212.2 2.1.2 إجمالي األصول
  % 2+  232.0 ٪2+ 230.0 231.2  القروض

  % 3 - 231.2 ٪1+ 0.0.0 231.2 الودائع
  %  3.2+  ٪02.0 ٪3.2+ ٪00.1 ٪02.0 )%(نسبة القروض مخفضة القيمة 

  % 0+  ٪22 ٪0+ ٪20 ٪22 )%(نسبة تغطية القروض مخفضة القيمة 
  % 3.2+ ٪0..0 ٪0.3- ٪23.2 ٪2..0 )%(نسبة كفاية رأس المال 

  % 3.0+ ٪02.2 ٪3.2- ٪00.3 ٪02.1 )%(نسبة الشق األول 

 

 إجمالي اإليرادات

درهمًا  مليار 2.012ليصل إلى %   7بنسبة   2302إجمالي اإليرادات للنصف األول من عام  ارتفع

  .2300درهمًا في النصف األول من عام   مليار 2.102مقارنة بمبلغ 

 

 0.202ليصل إلى % 0بنسبة   2302 يونيو 03الفائدة للستة أشهر المنتهية في  دخلوتحسن صافي 

حيث تم موازنة  2300درهمًا في النصف األول من عام مليار  .0.07درهمًا بعد أن كان  مليار
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بالنمو في متوسط األصول المولدة للفوائد  في صافي هامش الفائدة نقاط أساس 0انخفاض معتدل قدره 

 2302ائدة في الربع الثاني من عام الفدخل على أساس ربع سنوي، انخفض صافي و. خالل الفترة

بسبب انخفاض  2300عن مستويات  الربع الثاني من عام %  2درهما  بنسبة مليار  .0.20وقدره 

  .صافي هامش الفائدة متأثرا بصفة رئيسية بانخفاض الفرق بين سعر اإلقراض وسعر االقتراض

 

درهمًا في النصف األول مليار  .0.72لتصل إلى %  22بنسبة  زيادةغير الفائدة دخل  صافيوسجل 

، ويعود ذلك إلى زيادة في إيرادات رسوم 2300، مقارنة بالنصف األول من عام 2302من عام 

صافي دخل  زادكما . وزيادة إيرادات الصرف األجنبي الخدمات المصرفية وأنشطة التمويل التجاري

ويعود ذلك  2300بالربع الثاني من عام  مقارنة%  2بنسبة  2302في الربع الثاني من عام  غير الفائدة

  .بشكل رئيسي إلى تحسن رسوم الخدمات المصرفية وإيرادات التمويل التجاري

 

 إجمالي التكاليف

% 02، بزيادة  بنسبة  2302درهمًا في النصف األول من عام  مليار 0.102بلغ إجمالي التكاليف 

، ولوال ذلك ،مصرف دبي في الفترة الحالية ، بسبب ضم تكاليف2300مقارنة بالنصف األول من عام 

زادت  التكاليف في الربع الثاني من عام و.  2300لكانت التكاليف ثابتة مقارنة بالنصف األول من عام 

، ولكن تحسنت  2300مليون درهما مقارنة بالربع الثاني من عام  1.2لتصل إلى %  1بنسبة  2302

تفعت نسبة التكاليف إلى اإليرادات في النصف األول من عام ارو. باستبعاد أثر مصرف دبي%  2سبة بن

حيث تمت موازنة التحسن في التكاليف بضم  2300عن النصف األول من عام %  0.2بنسبة  2302

 .تكاليف مصرف دبي خالل الفترة الحالية 

 

  جودة االئتمان ومخصصات انخفاض القيمة

نشطة لجودة االئتمان وقد ارتفعت القروض المخفضة استمر بنك اإلمارات دبي الوطني في اإلدارة ال

القيمة عبر محافظ تمويل الشركات واألشخاص والتمويل اإلسالمي الخاصة بالبنك ارتفاعا متوسطا 

لتنهي هذه % 3.2بنسبة  2302ضمن المستويات السابق توقعها خالل الشهور الستة األولى من عام 

 %. 02.0الفترة بنسبة 
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 مليار 2.322لتصل إلى    2302انخفاض القيمة في النصف األول من عام ات تحسنت رسوم مخصص

كانت رسوم مخصصات . 2300 درهمًا في النصف األول من عام مليار 2.023درهمًا مقارنة بمبلغ 

انخفاض القيمة قد تكونت بصفة أساسية من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحافظ البنك 

خصصات م، وصل إجمالي 2302يونيو  03كما في تاريخ . مويل اإلسالميالخاصة بالشركات والت

من قيمة األصول الموزونة المخاطر %  2.2مليار درهمًا أو نسبة   0.7انخفاض قيمة المحفظة  إلى 

% 0.2االئتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 

  .درهمامليار  0.2بمبلغ 

 

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

وصلت استثمارات البنك اإليجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خالل النصف األول من 

مليون درهمًا في النصف  222مليون درهمًا مقارنة باستثمارات سلبية بمبلغ   22، إلى مبلغ 2302عام 

مار السلبي في الفترة السابقة بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة ، ويعود االستث2300األول من عام 

مليون درهما بينما لم تكن هناك حاجة إلجراء  233استثمارات البنك في شركة االتحاد العقارية بمبلغ 

حيث أن  2302المزيد من انخفاض القيمة على االستثمار في االتحاد العقارية في النصف األول من عام 

 . مليون درهمًا هي قيمة جيدة 202الحالية البالغة  القيمة الدفترية

 

 صافي الربح 

درهمًا، أقل بنسبة  مليار .0.21مبلغ   2302بلغ صافي الربح للمجموعة في النصف األول من عام 

درهما حيث تم  مليار 2.027البالغة  2300عن األرباح المسجلة في النصف األول من عام %  23

 .درهما كأرباح بيع حصة في نتورك  انترناشيونال مليار 0.100بمبلغ  دعم الفترة محل المقارنة

 

 قروض وودائع العمالء 

%   2زيادة بمبلغ ( بما في ذلك التمويل اإلسالمي )  2302يونيو  03شهدت قروض العمالء كما في 

 .  مليار درهمًا 231.2لتصل إلى مبلغ  2300مقارنة بمستويات نهاية عام 

 

عن %  1مليار درهمًا، بزيادة قدرها  231.2إلى  2302يونيو  03عمالء كما في ووصلت ودائع ال

 . 2300ديسمبر  00حجم ودائع العمالء كما في 
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% 032بعدما كانت % 033إلى  2302تحسنت نسبة القروض إلى الودائع في النصف األول من عام 

 .2300في نهاية عام 

 

 رأس المال

% 2..0البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال إلى نسبة   وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال

وبينما زاد رأس المال نتيجة لتحقيق أرباح . 2302 يونيو 03على التوالي كما في %   02.1ونسبة 

والبدء  2300خالل هذا النصف من العام، تمت موازنة هذه الزيادة باألرباح المستحقة عن السنة المالية 

زيادة  باألضافة إلىالشق الثاني الخاصة بوزارة المالية، ونتج عن هذه التأثيرات  في إطفاء ودائع

في إجمالي كفاية رأس المال %  3.2خالل الفترة انخفاضا بنسبة %  2األصول موزونة المخاطر بنسبة 

 .مقارنة مع النصف السابق

 

 مبادرات المجموعة

 

 "تنفيذ"

عام  الستة األولى من خالل األشهر اإلمارات دبي الوطني لبنك تحسين تقديم الخدمات "تنفيذ" واصلت

دول مجلس التعاون  خدمات مشتركة في كأول شركة مع االستمرار في دعم عالمتها التجارية ،2302

 .الخليجي

 

توحيد ثماني وحدات للعمليات التشغيلية لمكاتب الدعم الخلفي الخاصة ببنك اإلمارات بعد االنتهاء من 

التمويل المحسابة وتوحيد مكاتب الدعم الخلفي لخدمات الموارد البشرية و "تنفيذ"تمت دبي الوطني، أ

 وأعمال التحصيل ببنك اإلمارات دبي الوطني خالل الربع الثاني من العام، باإلضافة إلى هذا بدأت

بي في ضم وحدة التمويل التجاري وهي آخر الوحدات التي سيتم انتقالها من بنك اإلمارات د "تنفيذ"

 ".تنفيذ"الوطني إلى 
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بحيث أصبح  مرتكز على خدمة العمالء نموذج تشغيل بالفعل في دمج " تنفيذ"في  العملنجح فريق و

الوحدات  لتحويل لوضع اللمسات األخيرة تطلع اآلنيوحدات أعمالها، و ال يتجزأ من معظم ًاجزء

 .المتبقية

 
باإلضافة إلى طرق مبتكرة  بأسلوب مؤسسي شاكلطرق حل الماستخدام ب "تنفيذ"قام فريق القيادة في و

، قامت ذلكوبالتوازي مع  .يط المعتمدة وأحدث وسائل التقنيةإعادة التخط وأساليبالتفكير اإلبداعي مثل 

باالستثمار بشكل كبير في عناصرها البشرية من خالل مجموعة كبيرة من برامج اإلشراف  "تنفيذ"

لضمان أن يصبح الموظفون " أكسيليريت"مواهب العالمي ال والتدريب بما في ذلك برنامج تطوير

 .ي دولة اإلمارات العربية المتحدةالموهوبون قادة المستقبل مع تركيز خاص على مواطن

 

 رضىفي مستوى % 01أثمرت هذه الجهود عن تحقيق بنك اإلمارات دبي الوطني لتحسن بنسبة و

من المتوقع أن و. الموظفينرضى في مستوى % 20العمالء الخارجيين باإلضافة إلى تحسن بنسبة 

من خالل التطور في الكفاءة واإلنتاجية لبنك اإلمارات دبي الوطني  "تنفيذ" ذي تقدمهكون التوفير الي

  .وضمن الخطط الموضوعةعلى قدر كبير من األهمية للخدمات، 

 

نك اإلمارات دبي الوطني في تحقيق قيمة مضافة إلى ب" تنفيذ"وبالتطلع نحو المستقبل، سوف تستمر 

 .ءة عملياتها لكامل سلسلة أعمالهابزيادة خدمة العمالء مع تحسين جودة وكفا

 

 االستحواذ على مصرف دبي

تم تأسيس لجنة اندماج بهدف اإلشراف  ،2300أكتوبر  00مصرف دبي بتاريخ  بعد االستحواذ على

، حيث يتمحور عمل "دبي الوطنيبنك اإلمارات "ضمن مجموعة " مصرف دبي"على عملية استيعاب 

وتعد عملية دمج شبكة أجهزة الصراف . اللجنة الرئيسي على تكامل األنظمة والعمليات بين المؤسستين

ضمن بنك اإلمارات دبي الوطني أول خطوة هامة في البرنامج المتواصل " مصرف دبي"اآللي التابعة لـ

 . 2302للدمج تم إنجازها بنجاح خالل النصف األول من عام 

 

 وخالل الفترة، قام بنك اإلمارات دبي الوطني بتعيين جمال بن غليطة رئيسا تنفيذيا جديدا لمصرف دبي

بهدف توحيد فريق العمل اإلداري  ي لمصرف اإلمارات اإلسالميإلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذ إضافة



 

Page 8 of 16 

 

وبعد هذا التعيين، تم تشكيل لجنة . للشركتين اإلسالميتين التابعتين تحت مظلة بنك اإلمارات دبي الوطني

 .تنفيذية موحدة إلدارة كال المصرفين تضم أفرادًا من اإلدارة العليا لكال الشركتين اإلسالميتين التابعتين

 

لتقديم اللجنة التنفيذية لإلدارة المتوسطة والعليا بالبنك ومناقشة  2302تم عقد اجتماع عام في مايو و

كما يتم العمل لضمان التشغيل البيني . س لمصرف دبي ضمن المجموعةاب السلالخطط لضمان االستيع

لوسائل التقنية المعززة بتطوير مهارات موظفي المكاتب األمامية والخلفية، فضال عن المواءمة بين 

 .مع معايير المجموعة لجميع عمالء مصرف دبي العامة والسياسات األسعار محفظة المنتجات ومعدالت

 

 أداء األعمال 

 

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 

كان أداء إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في البنك جيدًا خالل النصف األول من العام 

 . ، حيث تمكنت من تحقيق نمو في أعمالها وقاعدة عمالئها2302

 

ليصل  2302يونيو  03لمنتهية في في فترة الست أشهر ا% 23ارتفع حجم إيرادات هذه اإلدارة بنسبة و

، ويعود السبب في 2300درهمًا في النصف األول من عام مليار  0.121درهمًا من مليار  2.220إلى 

درهمًا بعد أن كان  مليار  0.273في صافي دخل الفائدة، ليصل إلى % 02هذا إلى تحقيق نمو بنسبة 

مًا مليون دره 223دخل الرسوم، ليصل إلى في % 03درهمًا، وإلى تحقيق تحسن بنسبة مليار  .0.02

في الربع % 02وعلى أساس ربع سنوي، تحسنت اإليرادات بنسبة  .مليون درهمًا ..2بعد أن كان 

نتيجة لتحقيق  2300درهما مقارنة بالربع الثاني من عام مليار  0.033لتصل إلى  2302الثاني من عام 

 .% 22لرسوم بنسبة وفي دخل ا% 1نمو في صافي دخل الفائدة بنسبة 

 

استمرت إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في  2302وخالل النصف األول من عام 

الكفاءة  تحسينتركز على التركيز على زيادة االنتاجية ونمو الودائع من خالل العديد من المبادرات التي 

  .وخدمة العمالءفي إنجاز المعامالت 
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حصيفة للجودة االئتمانية كما انخفض التخلف عن سداد الديون المتأخرة في محفظة واستمرت اإلدارة ال

بالمقارنة مع أرقام العام  2302خالل الربع األول والربع الثاني من عام بقدر كبير قروض األفراد 

2300. 

 

خالل  وساهم التركيز المستمر إلدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع

، وبصفة خاصة في فئات الحسابات الجارية وحسابات التوفير، في تحقيق 2302النصف األول من عام 

مليار  12لتصل إلى  2300مليار درهمًا في ودائع العمالء مقارنة بمستويات نهاية عام  .نمو بمبلغ 

 . درهمًا

 

لحمالت الجديدة، التي شملت ، طرح عدد من المنتجات وا2302ومن أبرز إنجازات النصف األول لعام 

لعمالء األعمال المصرفية الشخصية، وعروض ومسابقة المبيعات " انطلق معها"عروض بطاقة الخصم 

السيدة اإلماراتية وسيدة )الذهبية لفروع البنك والمبيعات المباشرة، وباقات األعمال المصرفية للسيدات 

ن الخصومات والعروض الخاصة في محالت العناية التي تتيح فرصة االستفادة مو( األعمال وربة البيت

باإلضافة إلى ذلك، شهدت الفترة . الشخصية والمالبس والصحة والجمال وغيرها من الخدمات المختلفة

، في الرهونات زيادة الحصة السوقيةبهدف طرح حملة شراء ترويجية وفرت للعمالء أسعارًا مخفضة 

وكذلك طرح منتج التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي وبرنامج حماية أسلوب الحياة مع بطاقة 

، وطرح القرض النقدي الشخصي ومنتجات التأمين اإلسالمي وإعادة طرح الودائع المتكررة كأداة "نول"

 .ةتوفير جذابة باإلضافة إلى طرح حملة كرنفال الودائع ذات الجدوى االقتصادية المرتفع

 

في مختلف أنحاء دولة  وعفر 032يبلغ العدد اإلجمالي لشبكة فروع بنك اإلمارات دبي الوطني حاليًا و

اإلمارات العربية المتحدة، وتم تبسيط وترشيد قنوات التوزيع عبر اإلمارات ليصل عدد أجهزة الصرف 

 .جهازا 213اآللي وأجهزة اإليداع الفوري إلى 

 

 والمؤسساتاألعمال المصرفية للهيئات 

استمرت األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات في تحقيق أداء قوي وثابت خالل النصف األول من 

درهمًا خالل النصف األول من عام مليار  2.373 هذه األعمال إجمالي إيراداتوبلغ  2302 العام 

دخل الفوائد انخفض صافي .  2300بالمقارنة مع النصف األول من عام % 2، بانخفاض بنسبة 2302
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 0.211درهما مقارنة بمبلغ مليار  0.230ليصل إلى  2302النصف األول من العام في % 2بنسبة 

بسبب تقلص هامش القروض الناجم عن زيادة المنافسة  2300درهما في النصف الثاني من العام مليار 

تجة، ومع هذا تم تحقيق الجودة الجيدة باإلضافة إلى زيادة تكلفة القروض غير المنذات  تعهداتالعلى 

ليصل إلى  2302في الشهور الستة األولى من عام % 03نمو قوي في دخل الرسوم التي ارتفعت بنسبة 

بما يعكس زيادة  2300مليون درهما في النصف األول من عام  200مليون درهما مقارنة بمبلغ  222

 .مويل التجاري وأنشطة إدارة النقدفي التعهدات والقروض المشتركة الجديدة باإلضافة إلى زيادة الت

 

% 0في حين سجلت محفظة السلف نموًا بنسبة  2300منذ نهاية عام % 2ارتفعت ودائع العمالء بنسبة و

خالل الشهور الستة األولى من العام حيث تمت موازنة زيادة متوسطة في التعهدات الجديدة  جزئيا مقابل 

 . دفعات القروض المعتادة

 

، أنجزت إدارة األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات عدة 2302ألول من عام خالل النصف او

بمبلغ " بالم ديستركت كولينغ"تقليدي وإسالمي لشركة ترتيب قرض تسهيالت معاملة صفقات بارزة منها 

بمبلغ  " ح.م.آي اف ايه للفنادق والمنتجعات ش"مليار درهم، وتسهيالت قرض ألجل لـشركة  0.02

. ول المفوض ومدير اإلكتتاب في هاتين الصفقتينحيث لعب البنك دور المنظم األن درهم، مليو 070.2

باإلضافة لذلك، كانت إدارة األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات مدير اإلصدار األول المفوض والمنظم ومدير 

تسهيالت تمويل و كيمليون دوالر أمري 22.2بحجم " سامباث بنك"االكتتاب لتسهيالت قرض مشترك ألجل لـ 

دوالرا أمريكيا لمركز دبي المالي العالمي لالستثمارات مليار  0.302مشترك مزدوج الشريحة بمبلغ 

م ، وتسهيالت تمويل .م.مليون دوالرا أمريكيا لشركة ماف العقارية ذ 2.3م وتسهيالت قرض بمبلغ .م.ذ

ا لبنك آسيا أكبر بنك مساهمة في تركيا، مليون دوالرا أمريكي 022مرابحة مشترك مزدوجة العملة بمبلغ 

مليون دوالرا أمريكيا لشركة هوريزون إميرتس تيرمينالز  033وتسهيالت تمويل إسالمي مشترك بمبلغ 

وفضاًل عن ذلك، لعبت إدارة األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات دور المنظم الرئيسي . ليمتد

سنوات من قبل  2دوالر أمريكي لمدة  مليون 233 بمبلغ صكوك المشترك لترتيب إصدار شهادات

مصرف اإلمارات اإلسالمي ودور المنظم الرئيسي المشترك ومدير االكتتاب لصفقة إصدار سندات 

سنوات من قبل بنك  2سنوات وسندات بقيمة مليار دوالر أمريكي لمدة  0بقيمة مليار يوان صيني لمدة 

 . اإلمارات دبي الوطني خالل الفترة
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األنشطة الرئيسية األخرى إلدارة األعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات خالل النصف األول  شملتو

، البدء في إجراء مراجعة استراتيجية شاملة والقيام بعملية إعادة تنظيم األعمال 2302من العام 

لعملية، في وترتكز الرؤية الجديدة لإلدارة، التي تشكل جزءًا من هذه ا. المصرفية للهيئات والمؤسسات

أن تصبح المصدر الديناميكي القوي لتقديم  الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق 

وعمليات  متميزةاألوسط مع تبني نهج يرتكز على خدمة العمالء من خالل توفير خدمات ائتمانية 

قات وطيدة ومثمرة مع تشغيلية ذات كفاءة واعتمادية وثقافة عمل عالية االداء تساهم في تأسيس عال

 .العمالء

 

لتحقيق هذه الرؤية، ، تشمل كل منها العديد من المشاريع الفردية، وقد تم وضع عدد من المبادرات 

وتحقيق طموحاتها  األعمال المصرفية للهيئات والمؤسساتتهدف إلى تعزيز قطاعات ونموذج تغطية و

ة النقد والتمويل التجاري والخزينة والمنتجات للتوسع دوليا، وتحسين عمليات البيع المتقاطع إلدار

 .االستثمارية المصرفية، وتبسيط العمليات وإجراءات االئتمان

 

 األسواق العالمية والخزينة

مليون درهمًا للنصف األول من  220سجلت إيرادات األسواق العالمية والخزينة إيرادات إجمالية بمبلغ  

، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى 2300رهمًا للفترة ذاتها من العام مليون د 021، مقارنة بمبلغ 2302عام 

. تحقيق أرباح أعلى في االستثمارات األساسية واالنتعاش في أعمال الصرف األجنبي ومبيعات الخزينة

مليون درهما في الربع  0.2ليصل إلى % .على أساس ربع سنوي، تحسن إجمالي اإليرادات بنسبة و

 . 2300مليون درهما في الربع الثاني من عام  013ارنة بمبلغ مق 2302الثاني من عام 

 

نتيجة لتقلبات سوق   2302شهر األولى من عام أالستة وتحسنت أعمال الصرف األجنبي أيضًا خالل 

 ،باإلضافة إلى هذا  .واألنشطة التسويقية  2302العمالت والطلب الموسمي في الربع األول من عام 

الحصول على بعض الفرص التجارية في منطقة اليورو التي مية والخزينة األسواق العالاستطاعت 

أفضل مزود لخدمات "وخالل الفترة حصل البنك على جائزة   .دعمت دخل صرف العمالت األجنبية

 ".جلوبال فاينانس"من  2302الصرف األجنبي في اإلمارات العربية المتحدة لعام 
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شهر األولى من العام، نظرًا ألن سيناريو أسعار الفائدة أل الستة حققت مبيعات الخزينة أداء جيدًا خالو

اللجوء إلى هياكل تحوط األسهم   خالل تثبيت معدالت األسعار منالمنخفضة شجع بعض العمالء على 

رأس المال ذات صلة بالسلع  والتي  مضمونةلذلك، طورت الخزينة منتجات مهيكلة  باإلضافة. العادية

ابيًا كبيرًا في أوساط العمالء وشهدت السندات ذات سعر الفائدة العائم طلبًا متزايدًا من قبل القت إقبااًل إيج

 . عمالئها

 

األسواق العالمية والخزينة في تحصيل مطلوبات متوسطة  نجحت، 2302وفي النصف األول من عام 

سنوات من قبل  2لمدة أمريكي مليون دوالر  233إلى طويلة األجل والتي شملت إصدار صكوك بقيمة 

بقيمة سنوات، وسندات  2بقيمة مليار دوالر لمدة " ريجز"مصرف اإلمارات اإلسالمي وإصدار سندات 

 .أمريكي مليون دوالر 723بما يزيد عن  ةخاصات أخرى إصداروسنوات،  0مليار يوان صيني لمدة 

 

 مصرف اإلمارات اإلسالمي 

للنصف ( صافيا من حصة العمالء في األرباح)وصل إجمالي إيرادات مصرف اإلمارات اإلسالمي 

عن النصف األول من العام % 23مليون درهمًا، بتحسن بنسبة  222إلى مبلغ  2302األول من عام 

مليون درهما في  0.2من % 23خالل الربع الثاني من هذا العام ارتفعت اإليرادات بنسبة و. 2300

ونمت  .2302رهما في الربع الثاني من عام مليون د 200لتصل إلى  2300الربع الثاني من عام 

، بينما  2302مليار درهمًا خالل النصف األول من عام  .،.0لتصل إلى % .حسابات العمالء بنسبة 

 . 2300مليار درهما منذ نهاية عام  02.2ليصل إلى % 0ارتفع تمويل الذمم المدينة بنسبة 

 

رات اإلسالمي في تنفيذ خطته للتحول استمر مصرف اإلما 2302خالل النصف األول من عام و

الصغيرة والمتوسطة والقطاعات أعمال المؤسسات قام المصرف بتعزيز و. بالتركيز على النمو والكفاءة

في ما يتعلق بشبكة التوزيع، افتتح المصرف فرعين في و. الثرية من خالل المبادرات المحسنة القيمة

ال وهي دبي مول ومجمع دبي لالستثمار وبذلك وصل مناطق من المنتظر أن تجذب المزيد من األعم

خالل فوري أجهزة صراف آلي وإيداع  2باإلضافة إلى هذا تمت إضافة و .فرعا 02إجمالي الفروع إلى 

 .2302يونيو  03جهازا  كما في  032الفترة وبذلك وصل إجمالي األجهزة إلى  
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إسالمي في الدولة يقوم بطرح تطبيق خالل الفترة، أصبح مصرف اإلمارات اإلسالمي أول مصرف و

وباإلضافة إلى ذلك طرح المصرف عددا من ". آي فون"المتحرك عبر الهاتف الخدمات المصرفية 

منتج للحفاظ على نمو األعمال، وشملت اإلنجازات الرئيسية تقديم ترويجية المنتجات وقام بتنظيم حمالت 

والتوسع في توزيع منتجات التمويل الشخصي إلى سنوات  2جديد خاص بتمويل السكن بسعر ثابت لمدة 

قطاعات جديدة، وانطالق حملة تسويقية لوحدة األوراق النقدية في الفروع الرئيسية والتطوير الهائل 

مليون درهما والتطوير المستمر  0.2ليصل إلى % 033ليقدم تمويال بنسبة " بناء"لبرنامج تمويل السكن 

مويل السيارات وطرح حمالت لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية في دعم العالقات مع التجار لت

والتي استهدفت زيادة عدد حسابات تحويل " ضاعف راتبك"لألفراد، كما تم تنفيذ حملة تسويقية بعنوان 

  .الراتب

 

 تقنية المعلومات والعمليات 

عة على برناامج التحاول   المجموفي ، ركزت إدارة تقنية المعلومات 2302خالل النصف األول من العام 

ويتوقااع أن تساااهم هااذه المبااادرة فااي تطااوير    . االنتقااالي بهاادف تحسااين فاعليااة وكفاااءة تقنيااة المعلومااات   

مستويات أنشطة أعمال تقنية المعلومات األساسية وتحسين وقت تسليم المشاريع، واألهم من ذلك التركيز 

وبااالتوازي مااع ذلااك، حافظاات إدارة تقنيااة . علاى إتخاااذ مبااادرات تتماشااى مااع توجهااات اسااتراتيجية البنااك 

، وهاي شاهادة تصادر عان     (330.:2331ايازو  )المعلومات للمجموعة بنجاح على شاهادة جاودة اإلدارة   

 .وهيئة المملكة المتحدة للمصادقة على جودة الخدمات( بي اس آي)معهد المواصفات البريطاني 

 

، تطاوير أنظماة العارض    الفصال هاا اإلدارة خاالل   وشملت مشاريع تقنياة المعلوماات الرئيساية التاي أنجزت    

الخاصاة بااالعمالء والمعااامالت إلتاحاة الكشااف الفااوري عاان أي معاامالت احتياليااة أو محظااورة، وإنجاااز    

المرحلة األولى من دمج شبكة أجهزة الصراف اآللي التابعة لمصارف دباي فاي مجموعاة بناك اإلماارات       

. الخاادمات المصاارفية األساسااية لفاارع البنااك فااي لناادن     فااي بنيااة " فيناكاال"دبااي الااوطني واعتماااد نظااام   

باإلضافة لذلك، تواصل العمل ضامن بيئاات الخاوادم االفتراضاية، مماا كاان لاه أثار علاى خفاض النفقاات            

باإلضااافة إلااى هااذا ولتحسااين خدمااة العمااالء، تاام تنفيااذ النسااخة   . وتحرياار مساااحات الخااوادم والتااراخيص

راد عبر االنترنات، وسااهمت إدارة تقنياة المعلوماات أيضاا فاي طارح        العربية من األعمال المصرفية لألف

لتمكااين العمااالء ماان اسااتعمال بطاقااة واحاادة لألعمااال المصاارفية والساافر،   " انطلااق معهااا"بطاقااة الخصاام 
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وقامت بتنفيذ نظام إدارة االنتظار في الفروع لتحسين وقت انجاز المعامالت للعماالء واالساتغالل األمثال    

 .مصادر جديدة للدخلللموارد وخلق 

 

، واصلت أنشطة العمليات التركيز على زيادة الكفاءة واإلنتاجية في 2302وخالل النصف األول من عام 

مجال المعامالت المصرفية، وسيتمحور اهتمام البنك على تعزيز مركزياة العملياات المصارفية األساساية     

 . كفاءة والجودةبهدف رفع مستوى ال 2302في العام  "تنفيذ"تحت مظلة شركة 

 

المكلف  (UAEFTS)بنجاح، توالت أنشطة العمليات بتطبيق مشروع ( IBAN)وبعد تطبيق نظام آيبان 

به من المصرف المركزي على نحو سلس، وهو نظام دفع جديد لتحويل األموال محليا بدرهم اإلمارات 

، والذي كان قد (CSEP)ء  وتم أيضًا بنجاح إطالق برنامج امتياز خدمة العمال. 2302في أبريل عام 

، بهدف تحديد ومعالجة فجوات محددة في تسليم الخدمات، ووضع آلية ذاتية 2300طرح في ديسمبر 

مستدامة لضمان استمرار تركيز الخدمة على احتياجات العمالء وتوقعاتهم، عبر جميع فروع بنك 

 . 2302الربع الثاني من عام  اإلمارات دبي الوطني ووحدات الدعم خالل

 

، استمر التغيير في قسم المشتريات مع زيادة التركيز على المزيد من المركزية 2302في بداية عام و

ألعمال الشراء وتم جني الفوائد المترتبة عن اعتماد النموذج الصحيح للمشتريات في المجموعة  في عام 

  .2302حيث نتج عنه قيمة مضافة وهي خفض التكاليف في عام  2300

 

 مستقبليةمالمح 

، واصل اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة تكيفه مع حاالت 2302خالل النصف األول من عام 

عدم اليقين السائدة عالميًا، مدعومًا بزيادة انتاج النفط وقوة أداء قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية 

دية الخارجية صعبة وحافلة بالرغم من ذلك، بقيت األوضاع االقتصا. والسياحة ومبيعات األفراد

، ما يزال إجمالي رأس هذاومع . بالتحديات، واستمر البنك في الحفاظ على تطلعاته المستقبلية الحذرة

المال والسيولة وأرباح التشغيل في بنك اإلمارات دبي الوطني قوية للغاية، مما يوفر المرونة الكافية 

ذلك، وضع بنك اإلمارات دبي الوطني الى  باإلضافةو. والقدرة على التكيف مع االحتياجات المستقبلية

وتستند . إستراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين واالستفادة من فرص النمو المختارة

هذه اإلستراتيجية إلى اإلعداد األمثل للميزانية العمومية وتخصيص رأس المال، ودفع نمو اإليرادات 
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ت التخطيط الرئيسية لألعمال والبيع المتقاطع وتعزيز مبادرات خدمة العمالء والربحية من خالل مبادرا

 .وتطوير األنظمة واالستثمارات المدروسة في مجاالت النمو الرئيسية

 

  مالحظات للمحررين

 

 الجوائز

جائزة أفضل منتج تأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة من جوائز بانكر مديل إيست للمنتجات  -

2302 . 

 . من جلوبال فاينانس" 2302أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام "ائزة ج -

جوائز الشرق األوسط "تحظى بالتكريم في حفل توزيع " اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول" -

 .وذلك عن صندوق اإلمارات للصكوك العالمية" 2302وشمال أفريقيا ألداء مديري الصناديق 

الصادر عن " جلوبال براند سيمبليسيتي"ارات دبي الوطني ينال المرتبة األولى ضمن مؤشر بنك اإلم -

 .كأول عالمة تجارية متميزة في المنطقة في مجال الخدمات المصرفية لألفراد" سيجيل أند جايل"شركة 

 . بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الرابعة -

العربي  للعالم شركة إقليمية ضمن مؤشر حوكمة 23اإلمارات دبي الوطني يصنف من بين أفضل بنك  -

 ".االجتماعي البيئي والحوكمة للمعيار"

 . من جلوبال فاينانس" 2302في اإلمارات لعام  أفضل مزّود للتمويل التجاري"جائزة  -

من جلوبال " لعربية المتحدةأفضل مزود لخدمات الصرف األجنبي في دولة اإلمارات ا"جائزة  -

 .  فاينانس

 أفضل بنك جاذب للعمالء وأفضل تجربة مصرفية شاملة للعمالء "جائزة  -

 وأفضل شركة في العالقات العامة والتسويق " أفضل عالمة مصرفية"جائزة  -

بجائزة أفضل شركة إدارة أصول في حفل توزيع " اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول"فوز  -

  2302وائز لإلنجازات العربية لعام الج

 أفضل بطاقة شركات في حفل توزيع جوائز البطاقات الذكية بالشرق األوسط "جائزة  -

بجائزة افضل مدير للصكوك في منطقة الشرق األوسط " اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول"فوز  -

امتياز االستثمار آي إس إف لعام / لمي في حفل توزيع الجوائز المستثمر العا 2302وشمال إفريقيا لعام 

2302 
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بجائزة أفضل مزود خدمات إدارة الثروات اإلسالمية في " اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول"فوز  -

 حفل توزيع جوائز االمتياز خالل قمة صكوك التمويل اإلسالمي 

 

 :نبذة عن بنك اإلمارات دبي الوطني

 

يقوم البنك بتقديم أعمال مصرفية و.  البنوك الرائدة في المنطقة بنك اإلمارات دبي الوطني هو أحد

فرعًا وما  020متميزة  لألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل شبكة فروعه التي تضم 

جهاز صرف آلي وجهاز إيداع فوري، ويعتبر البنك الالعب الرئيسي في مجال األعمال  723يزيد عن  

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويقوم بتقديم خدماته في مجال األعمال المصرفية  المصرفية للشركات

واألسواق  اإلسالمية واألعمال المصرفية االستثمارية واألعمال المصرفية الخاصة وإدارة األصول

 .وعمليات الوساطة العالمية والخزينة 

 

ربية السعودية وقطر وسنغافورة والمملكة المتحدة ويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة الع

لمزيد من المعلومات يرجى . وإيرانوبكين ولديه مكاتب تمثيلية في الهند ( تشانيل أيالندز)وجيرسي 

  www.emiratesnbd.com:زيارة الموقع االلكتروني على العنوان

 

 : الرجاء االتصال بـ لمزيد من المعلومات

 ابراهيم سويدان

 رئيس إدارة االتصال المؤسسي للمجموعة 

 بنك اإلمارات دبي الوطني 

 +110213215111: متحرك+ / 1104 3114001: هاتف 

 

 بن فرانز مارويك 

 رئيس عالقات المستثمرين 

 بنك اإلمارات دبي الوطني

  +110213250242 : متحرك+/ 110 4 2102314: هاتف

 

http://www.emiratesnbd.com/


 

 

 (ع.م.ش)اإلمارات دبي الوطني 
 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 
 

  2302يونيو  03عن فترة الستة أشهر المنتهية في 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 (.ع.م.ش)اإلمارات دبي الوطني 

 
 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 

 
  

 الصفحة المحتويات 

 1 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 

 2 الموحد للمجموعة الموجز بيان المركز المالي المرحلي

 3 الموحد للمجموعة الموجز بيان الدخل المرحلي

 4 الموحد للمجموعة الموجز الشامل المرحلي الدخلبيان 

 6 - 5   الموحد للمجموعةالموجز  بيان التدفقات النقدية المرحلي

 7 الموحد للمجموعة  الموجز بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

 32  - 8 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية







 
 

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

 بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة
(غير مدققة) 2312 يونيو 33المنتهية في الستة أشهر عن فترة 

 

 

     

 
 
 
 

 إيضاح
------- 

 غير مدققة
 عن فترة الثالثة

 33شهور المنتهية في 
 2312يونيو 

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة
 عن فترة الثالثة

 33شهور المنتهية في 
 2311يونيو 

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة 
 عن فترة الستة

 33شهور المنتهية في 
 2312يونيو 

 ألف درهم
---------------- 

 غير مدققة 
 عن فترة الستة

 33شهور المنتهية في 
 2311يونيو 

 ألف درهم
----------------- 

 542764532 445654131  245674112 242144573  إيرادات الفوائد

 (6434431)  مصروفات الفوائد
------------- 

(4564213 ) 
------------- 

(144474264) 
------------- 

(243434233) 
---------------- 

 020902211 020072902  020032911  021202001  صافي إيرادات الفوائد

 6744715 6564238  3224688 2834183  اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

      
 (1654182)  توزيعات أرباح للمودعين واألرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك 

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

(2324466) 
----------------  

(3584436) 
---------------- 

(4744334) 
---------------- 

 0112070 2172902  0012722  0072119  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةصافي اإليرادات من 

 

صافي إيرادات الفوائد وإيرادات المنتجات التمويلية واالستثمارية 
 صافية من توزيعات األرباح للمودعين اإلسالمية

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

020012007  

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

027032020  

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

023012013 

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

020792171 

 8714752 4644362  4384434 5324768  إيرادات الرسوم والعموالت

 مصروفات الرسوم والعموالت
  

(144648) 
---------------- 

 
(244356) 

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

 
(574817 ) 

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

 
(424342) 

---------------- 
 9212303 1002131  3312110  1002373  الرسوم والعموالتصافي إيرادات 

 44111 224184 ( 14212) (154451)  ربح األوراق المالية للمتاجرة(/خسارة)صافي 

 15 إيرادات تشغيلية أخرى 
3624778 

-------------- 
4344643  

------------ 
8354747 

------------ 
6164147 

---------------- 
 إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 
223112303  221702012  120912071 329002010 

 16 مصروفات إدارية وعمومية
(8434873) (8254471 ) (148364112) (146334374) 

 ( 4834444) (4544532) 17 صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية 
 

(243554344) (243444421) 
 

  التشغيليةإجمالي المصروفات 
(029392331) 

-------------- 
(029302301 ) 

---------------- 
(029102300) 

---------------- 
(021902211) 

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

 األرباح التشغيلية  
 0132021  707,207  022102703 913,019 

  إطفاء موجودات غير ملموسة 
(144535) (234465 ) (434333) (464433) 

شركات زميلة ( خسائر/ )القيمة والحصة من أرباح انخفاض
 وائتالفات مشتركة

 214417 314475  454575 (4454322) 

في شركة تابعة وأرباح %( 44)األرباح من استبعاد حصة جزئية 
 بالقيمة العادلة لحصة محتفظ بها في ائتالفات مشتركة 

4 - (224183 ) - 148124748 

 (54341)  رسوم ضريبية
-------------- 

(44386 ) 
-------------- 

(134723 ) 
-------------- 

(134838) 
-------------- 

  أرباح المجموعة عن الفترة   
0372323 

======== 
733,390  

======== 
022992100 
======== 

220172030 
======== 

 :   العائدة إلى
     

 مساهمي المجموعة
 6474548 744,473 142884661 241574137 

 حصة غير مسيطرة
 

(128) 

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

11 

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

(45) 

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

(1) 
-------------- 

 0372323  أرباح المجموعة عن الفترة
========= 

733,390 
========= 

022992100 
========= 

220172030 
========= 

 3203 23 ربحية السهم
========= 

3202 

========= 

3220 

========= 

3200 

========= 
      

 

 

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةالبيانات المالية  هذه جزءًا من 32إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .1 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحةحول  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل
 
 



 
 

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

 المرحلي الموجز الموحد للمجموعة الشامل بيان الدخل
(غير مدققة) 2312 يونيو 33المنتهية في الستة أشهر عن فترة 

 

 
 
 

 

 

 غير مدققة
 عن فترة الثالثة

 المنتهية في شهور
 2312يونيو  33 

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة
 عن فترة الثالثة

 شهور المنتهية في
 2311يونيو  33 

 ألف درهم
----------------- 

 غير مدققة 
 عن فترة الستة

  شهور المنتهية في
 2312يونيو  33

 ألف درهم
---------------- 

 غير مدققة 
 عن فترة الستة

   المنتهية فيشهور 
 2311يونيو  33

 ألف درهم
----------------- 

     

 241574136 142884566 7444481 6474423 أرباح المجموعة عن الفترة 

      اإليرادات الشاملة األخرى

     :تحوطات التدفق النقدي

     

 1364418 244446 2324614 44574 الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة -

     
     (:موجودات مالية متاحة للبيع)احتياطي القيمة العادلة 

     

     

 3144164 4324413 1724363 1614377 صافي التغير في القيمة العادلة  -
     
 (514354) (1234244) صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل   -

 

(2184753) (734441) 

 
 (44242) احتياطي تحويل العمالت

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

 -

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

(24888) 

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

 -

------------- 
 434365 اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

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

3534325 

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

2434768 

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

3544541 

------------- 
 245114647 145244334 143474836 6434785 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

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

     :عائدة إلى
 245114648 145244424 143474745 6434413 مساهمي المجموعة

 (128) الحصص غير المسيطرة

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

11 

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

(45) 

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

(1) 

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

 6434785  إجمالي اإليرادات المعترف بها للفترة  

======= 

143474836 

======= 

145244334 

======= 

245114647 

======= 

 

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةالبيانات المالية  هذه جزءًا من 32إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .1البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة حول  ينالمستقلتم إدراج تقرير مدققي الحسابات 



 
 

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

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  
(غير مدققة) 2312 يونيو 33المنتهية في الستة أشهر عن فترة 

 

 

 

 غير مدققة   
عن فترة الستة شهور 

 المنتهية في
 2312يونيو  33 

  ألف درهم
---------------- 

 غير مدققة 
عن فترة الستة شهور 

 المنتهية في
 2311يونيو  33 

 ألف درهم
----------------- 

    األنشطة التشغيلية 
  241574136 142884566  أرباح المجموعة عن الفترة  

    تسويات لبنود غير نقدية 

 243464351 144534186  خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  

 1444531 5244434  الذمم المدينة للتمويل اإلسالميخسائر انخفاض قيمة 

 454722 674238  األوراق المالية االستثماريةخسائر انخفاض قيمة 

 - (434641)  فائدة مخصومة على قروض تعرضت النخفاض في القيمة

  484133  إطفاء أرباح القيمة العادلة

 ( 1634333) -  أرباح بالقيمة العادلة على ديون مصدرة وأموال مقترضة

  4264333 -  خسائر انخفاض القيمة الستثمارات في شركات زميلة 

  464433 434333  إطفاء موجودات غير ملموسة 

  1244475 1484433  استهالك الممتلكات والمعدات 

 234863 -  شطب موجودات ثابتة 

  144321 (454575)  خسائر شركات زميلة وائتالفات مشتركة(/أرباح)الحصة من 

 - (144444)  حصة مطفأة من أرباح بيع ائتالفات مشتركة 

 (364576) (654114)  األرباح غير المحققة من أوراق مالية استثمارية

في شركة تابعة وأرباح بالقيمة %( 44)األرباح من استبعاد حصة جزئية 
 العادلة لحصة محتفظ بها في ائتالفات مشتركة 

 
 

- (148124748 ) 

 124437  تقييم عقارات استثماريةإعادة 
---------------- 

214333  
----------------- 

 341434342 344224515   األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 ( 448134115) (147324463)  الزيادة في ودائع إلزامية دون فوائد

 645334333 (542354333)  في شهادات الودائع لدى المصرف المركزي النقص /(الزيادة)

 ( 542334837) (143334457)  الزيادة في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر 

 ( 142854131) (2264683)  النقص في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر

 ( 7144313) (814655)  الموجودات األخرى/األخرىصافي التغير في المطلوبات 

  714658 1634473  صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 

  5414483 1541324635  الزيادة في ودائع العمالء 

 ( 64838) (543864837)  الزيادة في القروض والذمم المدينة  

 (148644125)  اإلسالميالذمم المدينة للتمويل النقص في (/الزيادة)
---------------- 

147334431  
---------------- 

 341824433  األنشطة التشغيلية  (المستخدمة في/)صافي التدفقات النقدية من
---------------- 

(444473 ) 
---------------- 

    األنشطة االستثمارية 

في األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة واألوراق المالية  الزيادة(/النقص)
 ( صافي من تغيرات القيمة العادلة)االستثمارية 

 143444344 (141454827 ) 

  134534 84254  النقص في االستثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  145514333 -  بيع استثمار في شركة تابعة

 (54423) (214736)  (صافي)العقارات االستثمارية الزيادة في 

 (1244883)  (صافي)إضافات إلى الممتلكات والمعدات 
---------------- 

(1484111 ) 
---------------- 

 4554442  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
---------------- 

2654443 
---------------- 

  



 
 

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

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  
(غير مدققة) 2312 يونيو 33المنتهية في الستة أشهر عن فترة 

 

 

 

 غير مدققة   

عن فترة الستة شهور 

يونيو  33المنتهية في 

2312 

  ألف درهم

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

 غير مدققة 

عن فترة الستة شهور 

يونيو  33المنتهية في 

2311 

 ألف درهم

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

    األنشطة التمويلية

 (324444) (142374283)  النقص في الودائع بموجب اتفاقيات إعادة شراء 

 (248544332) 445184441  المصدرة و األموال المقترضة األخرى  الديونفي ( النقص/)الزيادة

 - 5474314  زيادة في قروض صكوكال

 (1244717) (1334433)   فوائد على سندات رأس المال الشق األول

 (141134374)  توزيعات األرباح مستحقة الدفع

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

(141114555) 

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

 (441334548) 246384173  األنشطة التمويلية ( المستخدمة في/)صافي التدفقات النقدية من

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

 (344624575) 647774368  (20انظر اإليضاح رقم )الزيادة في النقد وما يعادله 

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

 

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من هذه البيانات المالية  32إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .1تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  
(غير مدققة) 2312 يونيو 33المنتهية في الستة أشهر عن فترة 

 

 

 المجموعة مساهمي إلية العائد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 .  حيث سيتم إجراء تلك التحويالت في نهاية السنة 2312يونيو  33لم يتم إجراء أية تحويالت إلى االحتياطي القانوني واإللزامي واالحتياطيات األخرى عن فترة الستة شهور المنتهية في : ملحوظة

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من هذه البيانات المالية  32إلى  8تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

.1تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة 
 

 

 

رأس المال 

 المصدر

 ألف درهم

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

 أسهم

 خزينة  

 ألف درهم

 ----------- 

سندات رأس المال 

 الشق  األول

 ألف درهم

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

احتياطي عالوة  

 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

--------- 

 إجمالي

 المجموعة

 ألف درهم

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

 3444814354 464283 3444344774 745874534 (34686) 2484284 248644533 244514435 1242734124 443334333 (464175) 545574775 2312يناير  1الرصيد كما في 

 145244334 (45) 145244424 142884661 (24888) 2434656 - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

الفائدة على سندات رأس المال الشق 

 األول

- - - - - - - - (1334433) (1334433) - (1334433) 

 (141134374) - (141134374) (141134374) - - - - - - - - توزيعات األرباح مستحقة الدفع  

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

 3542644581 464185 3542234346 746354363 (64574) 4414445 248644533 244514435 1242734124 443334333 (464175) 545574775 2312يونيو  33الرصيد كما في 

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

             

 3347444543 434823 3346554773 647334434 - 1354844 248644533 241484235 1242734124 443334333 (464175) 545574775 2311يناير  1الرصيد كما في 

 245114647 (1) 245114648 241574137 - 3544541 - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

الفائدة على سندات رأس المال الشق  

 األول

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(1244717) 

 

(1244717) 

 

- 

 

(1244717) 

 (141114555) - (141114555) (141114555) - - - - - - - - توزيعات األرباح مستحقة الدفع  

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

 3543234315 434814 3444264146 746164244 - 4634443 248644533 241484235 1242734124 443334333 (464175) 545574775 2311يونيو  33الرصيد كما في 

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



 

       

 
 

 

 

 
 
 البنك معلومات عن  1

 
بموجب  2337يوليو  16في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ "( البنك. )"ع.م.اإلمارات دبي الوطني ش بنك تأسيستم 

وقد تم تأسيس البنك . كشركــة مساهمة عامة( وتعديالته 1484لعام  8القانون االتحادي رقم ) قانون الشركات التجارية 
بنك . )"ع.م.وبنك دبي الوطني ش"( بنك اإلمارات الدولي. )"ع.م.ش بصورة أساسية لتفعيل الدمج بين بنك اإلمارات الدولي

فبراير  4بينما اكتمل الدمج من الناحية القانونية بتاريخ  2337أكتوبر  16 اعتبارًا منأصبح الدمج ساريًا "(. دبي الوطني
 .بعد هذا التاريخ لم يعد بنك اإلمارات الدولي وبنك دبي الوطني قائمان كبنكين. 2313

 
يشار إليها )من البنك وشركاته التابعة  2312 يونيو 33المنتهية في  للفترةتتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 .حصة المجموعة في شركات زميلة وائتالفات مشتركةباإلضافة إلى "( المجموعة"معا بـ
 

 على لمجموعةل األنشطة األساسية ملتشت. "(EMIRATESNBD: "المؤشر)في سوق دبي المالي  مدرج البنك إن
الخدمات المصرفية للشركات واألفراد والخزينة والخدمات المصرفية االستثمارية والتمويل اإلسالمي وتقديم خدمات إدارة 

  . www.emiratesnbd.com: هو إن الموقع اإللكتروني للبنك على شبكة اإلنترنت. الموجودات
 

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

 . إن الشركة األم للمجموعة هي مؤسسة دبي لالستثمار, وهي شركة المساهم الرئيسي فيها هو حكومة دبي
 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

إعداد التقارير المالية " 34المحاسبي الدولي رقم للمعيار  وفقًاتم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 ".المرحلية

 
تتماشى السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك السياسات 

 .2311ديسمبر  31نتهية في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة الم عندالتي طبقتها المجموعة 
 

المعلومات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة  كافةال تشمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  . ذلك التاريخ لسنة المنتهية فيل و 2311ديسمبر  31ويجب قراءتها مع البيانات المالية كما في 

 
ات المالية المرحلية الموجزة الموحدة, قامت اإلدارة بوضع أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية إعداد هذه البيان عند

 . 2311ديسمبر  31للمجموعة وكانت المصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها المطبقة في البيانات المالية الموحدة كما في 
 

 التقديرات  ( أ)

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

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

 

 إدارة المخاطر المالية ( ب)
 

ت إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة كما في وعن تتفق أهداف وسياسا
 . 2311ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 



 

       

 
 

 

 

 نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

 
 غير مدققة  

 2312يونيو  33
  ألف درهم

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

 مدققة 
 2311ديسمبر  31

 ألف درهم
----------------- 

 144774454 143864263  نقد

   

 1246334518 1443364478 *ودائع إلزامية وخاصة بدون فوائد لدى المصرف المركزي

   

 142144665 8214465 إيداعات خاضعة لفوائد لدى المصرف المركزي

   

 547334333 1344354333 شهادات ودائع خاضعة لفوائد لدى المصرف المركزي 

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

 2744444736 2145264137 

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

والدوالر  يدرهم اإلماراتاللدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بالمحتفظ بها متطلبات االحتياطي  إن
سحبها دون موافقة مصرف اإلمارات العربية  ستخدام في عمليات المجموعة اليومية وال يمكنالاألمريكي ليست متاحة ل

كل شهر طبقا لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ةالمطلوب اتيتغير مستوى االحتياطي. المتحدة المركزي
 .22/11/1444بتاريخ الصادر  21/44المركزي وفقا للتعميم رقم 

 

 المستحق من البنوك  3
 

 غير مدققة 
 2312 يونيو 33

 ألف درهم
----------------- 

 مدققة
 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم
-------------------- 

 
 743374112 543524748 مستحق من البنوك المحليةال

   
 1248144467 1643354857 مستحق من البنوك األجنبيةال

 --------------- --------------- 
 2143584635 1448514574 
 ========= ========= 

 



 

       

 
 

 

 

 القروض و الذمم المدينة      1
 

 
  

  

 غير مدققة 
 2312 يونيو 33

   ألف درهم

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

 مدققة
 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم

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

 7341284144 7345444563 سحوبات على المكشوف
 

 ألجلقروض 
 

11343724445 
 

13847584368 
 

 قروض مقابل إيصاالت أمانة
 

343644388 
 

244784358 
 

 سندات مخصومة
 

146844562 
 

241834735 
   

 341634323 343244526 ذمم مدينة لبطاقات االئتمان
 

 أخرى
 

6334813 
---------------- 

 
5414882 

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

 18747474483 14248464341 إجمالي القـروض و الذمم المدينة
 

 أدوات دين أخرى
 

4264326 
---------------- 

 
5314786 

---------------- 
 18842444266 14343224367 إجمالي القـروض و الذمم المدينة

 
 قيمة المخصصات انخفاض : ناقصًا

 
(1248324642) 

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

 
(1144844232) 

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

18344844375 
========= 

 
17648154334 
========= 

   
 2744414631 التي تعرضت النخفاض في القيمة القروض و الذمم المدينةإجمالي 

========= 
2648334238 

========= 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)القروض والذمم المدينة      1
 

          
  

 التحليل حسب النشاط االقتصادي

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

 غير مدققة

  2312 يونيو 33

   ألف درهم

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

 مدققة

 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم

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

 214115 164785 الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 2554212 2648472 رالتعدين واالحتجا

 643734662 646544547 الصناعة 

 742674434 843854465 اإلنشاءات 

 743324424 744534461 التجارة 

 446424382 441854147 المواصالت واالتصاالت 

 1546564417 1744724184 الخدمات 

 6342744538 6545614728 حكومي 

 1443324737 1446344826 أفراد  –الشخصية 

 446444373 845224247 شركات  –الشخصية 

 2542764127 2344714682  العقارات 

 2741334544 2544354461 مؤسسات مالية أخرى وشركات استثمارية

 543464867 أخرى
---------------- 

543674484 
---------------- 

 18842444266  14343224367 إجمالي القروض والذمم المدينة 
   

 (1248324642) مخصصات انخفاض القيمة  :ناقصًا
---------------- 

(1144844232) 
---------------- 

 18344844375 
========= 

17648154334 
========= 

 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)القروض والذمم المدينة      1
 

 

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحدد

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

 
 غير مدققة

 الستة فترة 
 أشهر المنتهية في

 2312 يونيو 33
 ألف درهم

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

 غير مدققة
 الستةفترة 

 أشهر المنتهية في
 2311 يونيو 33

 ألف درهم
--------------- 

 545484434 843564742  يناير 1الرصيد كما في 

 7314431 147324355 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل الفترة 

 (1464883) (1444543) خالل الفترة المنجزة سترداداالعمليات 

 (84343) - إلى التمويل اإلسالمي المبلغ المحول

 - (434641)  تعرضت النخفاض في القيمة قروضفائدة مخصومة على 

 (34548) (634571) مبالغ مشطوبة خالل الفترة

 (464) الصرف والتسويات األخرى
------------- 

74478 
------------- 

 445344831 يونيو 33الرصيد كما في 
------------ 

643444444 
------------ 

 
 

  

 الجماعيالحركة في مخصصات انخفاض القيمة 

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

 
 144534788 344274443 يناير 1الرصيد كما في 

 146344833 234421 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل الفترة 

 (484333) (1254333) خالل الفترة المنجزة سترداداالعمليات 

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

 343224861 يونيو 33الرصيد كما في 
------------ 

345424621 
------------ 

 445424365 1248324642 اإلجمالي

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

  



 

       

 
 

 

 

 
 الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي  0
 

 غير مدققة 

  2312 يونيو 33

   ألف درهم

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

 مدققة

 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم

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

 1146454843 1346174121 مرابحة

 444324418 444164678 إجارة

 7344731 7414633 ذمم مدينة لبطاقات االئتمان  

 442244574 442634361 وكالة

 143874428 141354136 استصناع 

 143434744 143144373 أخرى 

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

 2845254713 3344584264 التمويلية واالستثمارية اإلسالميةإجمالي المنتجات 

 (7874648) (8524444) اإليرادات المؤجلة : ناقصًا

 (144124786) (144434353) مخصصات انخفاض القيمة : ناقصًا

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

 2746644473 2643254274 

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

 التيالذمم المدينة للتمويل اإلسالمي  إجمالي

 تعرضت النخفاض في القيمة

445434358 

========= 

244134633 

========= 

 
 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة) الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي  0
 
 
 

  

 

 

 التحليل حسب النشاط االقتصادي

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

 غير مدققة

  2312 يونيو 33

   ألف درهم

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

 مدققة

 2311 ديسمبر 31

 ألف درهم

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

 457 354544  الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 3844366 3364587 الصناعة  

 6484618 6274556 اإلنشاءات 

 142174467 143254114 التجارة 

 1834483 2354745 المواصالت واالتصاالت 

 148234346 144424367 الخدمات 

 2514173 2634635 حكومي 

 845464485 445364372 أفراد  –الشخصية 

 148664212 147434613 شركات  –الشخصية 

 843424686 744544248 ات العقار

 543344482 544354738 مؤسسات مالية وشركات استثمارية

 5244688 5144675 أخرى 
 ---------------- ---------------- 

 2845254713 3344584264 الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي إجمالي

 (7874648) (8524444) اإليرادات المؤجلة: ناقصًا

  (144124786) (144434353) ناقصًا مخصصات انخفاض القيمة 

 ---------------- ----------------- 
 2746644473 2643254274 
 ========== ========== 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة) الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي  0
 

 

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحدد

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

 
 غير مدققة
 الستةعن فترة 

 أشهر المنتهية في
 2312 يونيو 33

 ألف درهم
-------------- 

 غير مدققة
 الستةعن فترة 

 أشهر المنتهية في
 2311 يونيو 33

 ألف درهم
--------------- 

 5834485 143884243 يناير 1الرصيد كما في 

 1274216 5264348 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل الفترة 

 (174741) (14436) خالل الفترة المنجزة سترداداالعمليات 

 84343 - من القروض والذمم المدينة المبلغ المحول

-  (464) المبالغ المشطوبة خالل الفترة 

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

 6484353 146124771 يونيو 33الرصيد كما في 

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

 الحركة في مخصصات انخفاض القيمة الجماعي

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

 
 2414848 3244443 يناير 1الرصيد كما في 

 174285 34386 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل الفترة 

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

 2544133 3274574 يونيو 33الرصيد كما في 

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

 144434353 اإلجمالي
======== 

4574486 
======== 

   
 

 للمتاجرة محتفظ بها أوراق مالية     7
 

 2312 يونيو 33

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

 محلية

 ألف درهم

----------- 

 إقليمية 

 ألف درهم

----------- 

 دولية

 ألف درهم

----------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

----------- 

 2664787 - 634425 2354862 سندات حكومية 

 5624375 444262 714668 3464445 سندات شركات 

 374233 154132 24172 144844 أسهم 

 3564181 - - 3564181 أخرى

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

 4784387 1344765 1344344 142224546 

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

  



 

       

 
 

 

 

 (تتمة) أوراق مالية للمتاجرة          7
 
 

 

 2311ديسمبر  31

 محلية

 ألف درهم

---------- 

 إقليمية

 ألف درهم

---------- 

 دولية

 ألف درهم

---------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

---------- 

 444441 - - 444441 سندات حكومية

 474576 - - 474576 سندات شركات

 414534 - - 414534 أسهم 

 3444578 - - 3444578 أخرى

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

 5884674 - - 5884674 

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

 
 

 : إعادة تصنيف أوراق مالية من بين أوراق مالية للمتاجرة
 

لقيمة وفقًا ل 2338يوليو  1وتعديالته, تم إجراء عمليات إعادة تصنيف اعتبارًا من  34وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
التي تم للمتاجرة  المحتفظ بها  باإلضافة إلى ذلك, تم الحقًا إعادة تصنيف بعض األوراق المالية. تاريخال ذلك العادلة كما في

للمتاجرة بعد إعادة تصنيفها كأوراق مالية المحتفظ بها  يوضح الجدول التالي األوراق المالية .2338يوليو  1بعد  شراؤها
 . للبيع وقيمها الدفترية وقيمها العادلة ةاستثمارية متاح

 
 
 

 2338يوليو  1 
 ألف درهم

 
 

 2311ديسمبر  31
 ألف درهم

 2312يونيو  33
 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

 
 

4434441 
----------- 

 
 

4434441 
----------- 

 
 

3434384 
----------- 

 
 

3434384 
----------- 

 
2824234 
----------- 

 
 

2824234 
---------- 

 4434441 
====== 

4434441 
====== 

3434384 
====== 

3434384 
====== 

2824234 
====== 

2824234 
====== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 

       

 
 

 

 

 (تتمة) أوراق مالية للمتاجرة          7
 
 

يوضح الجدول أدناه المبالغ المعترف بها في بيان اإليرادات وحقوق المساهمين فيما يتعلق بالموجودات المالية المعاد 
  :استثمارية متاحة للبيعتصنيفها من فئة األوراق المالية للمتاجرة إلى أوراق مالية 

 

 الدخل بيان  
 ألف درهم

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

 الملكية حقوق 
 ألف درهم

-------------- 
   (2339يونيو  03)فترة ما قبل إعادة التصنيف 

 - (164661) صافي خسارة المتاجرة 
 ------------ ----------- 
 (164661) - 
 ====== ====== 
   

  التصنيف فترة ما بعد إعادة
 (2302 يونيو 03 –2339يوليو  0)

 

  

  - 484431 إيرادات الفوائد

 54433  - صافي التغير في القيمة العادلة 
 

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

484431 
 

54433 

 
===== ===== 

 

 
تم تلو لم  2312 يونيو 33المنتهية في في بيان الدخل للفترة الجدول التالي المبالغ التي كان سيتم االعتراف بها يوضح 

 :إعادة التصنيف
 

 

  أشهر الستةفترة  
 المنتهية في

 2312 يونيو 33
 ألف درهم

 -------------- 
 34431 صافي ربح المتاجرة 

 ===== 
 

  



 

       

 
 

 

 

 أوراق مالية استثمارية  9
 

  2312يونيو  33

 
 محلية

 ألف درهم
----------------- 

 
 إقليمية

 ألف درهم
----------------- 

 
 دولية

 ألف درهم
----------------- 

 
 اإلجمالي

 ألف درهم
---------------- 

 
 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 

    

 2224358-  1164463 1354345 سندات حكومية

 2444247 364737 1154765 414825 سندات شركات 

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

 1464423 2324728 364737 4664355 

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

     متاحة للبيع

 243384548 4434446 4334764 4474333 سندات حكومية

 746634213 143324234 143154558 543424448 سندات شركات

 147744731 3464428 8844583 4884223 أسهم 

 146824331 7314737 7344741 2454473 أخرى 

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

 647234474 348434731 248414365 1344554543 

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

  ئر أو الخسا األرباح
 

    

 754114 أسهم 
 

744416  -1554335 

 2754775 814467 24351 1414457 أخرى

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

 2674376 824267 814467 4334813 

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

 741874473 441554646 343344534 1443524735 

 ======== ======== ======== ========= 
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 2311ديسمبر  31

 محلية

 ألف درهم

-------- 

 إقليمية

 ألف درهم

-------- 

 دولية

 ألف درهم

-------- 

 اإلجمالي

 ألف درهم

--------- 

 

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

    

 1734448 - 1154353 554345 سندات حكومية 

 1884663 734448 1174665 - سندات شركات 

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

 550.55 8000.32 8.0552 0550333 

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

     

     متاحة للبيع 

 .00582000 2.80828 3..300.80 3085005.8  سندات حكومية 

 .805320.0 .0020..30 0203..308 5088005.8 سندات شركات 

 .80330083 5.00.2. 3038.05.8 580035. أسهم 

 3058302.0 .5085.. 23305.5 2..0..8 أخرى 

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

 800..0.08 .055.008. 00353083. 350.230588 

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

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
  ئر أو الخسا األرباح

 

    

 05.8..3 - .850.3 250258 أسهم 

 8880808 280838 80088 32203.0 أخرى

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

 88.0... 230028 280838 ..80.05 

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

 80.850588 .05..0885 000.50.8. 3502200888 

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

 
 : تشتمل األوراق المالية االستثمارية على استثمارات في صناديق عقارية كما يلي

 

 غير مدققة 
 2312 يونيو 33

 ألف درهم

 مدققة 
  2311ديسمبر  31

 ألف درهم
 ----------------- ----------------- 

 134831 134346 ئر أو الخسا حارباألمصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 4524655 4244276 للبيع ةمتاح

 ------------ ------------ 
 4424322 4664486 
 ======= ======= 



 

       

 
 

 

 

 

 بيع شركات تابعة/االستثمار في    1 

 
 ع.م.االستحواذ على مصرف دبي ش (3)

 
المجموعة استحوذت  2311أكتوبر  11بموجب المرسوم الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 

خدمات مصرفية متوافقة مع  الذي يقدم, "(مصرف دبي)" .ع.م.مصرف دبي ش من أسهم ٪133على 
 .في دولة اإلمارات العربية المتحدةاإلسالمية الشريعة أحكام 

 
 : 2311أكتوبر  11بتاريخ  القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها فيما يلي

 
 القيمة العادلة صافي الموجودات المستحوذ عليها

 مليون درهم
------------ 

  
 14348 نقد وودائع لدى المصرف المركزي

 14367 مستحق من البنوك

 84225 منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية

 368 أوراق مالية استثمارية 

 14 استثمارات في شركات زميلة

 143 ممتلكات ومعدات

 524 موجودات أخرى

  

  مطلوبات

 (124535) ودائع العمالء

 (184) مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 (616) مطلوبات أخرى
 

 (14311) القيمة العادلة لصافي الموجودات

 543 (أ)القيمة العادلة للودائع من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 768 (ب)القيمة العادلة للضمان من حكومة دبي 

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

 ------------ 
 درهم 13 لثمن االستحواذ القيمة العادلة 

 ====== 
 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)بيع شركات تابعة /االستثمار في    1
 

 (تتمة)االستحواذ على مصرف دبي ش م ع  (3
 

 دائع من وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة للوالقيمة العادلة  (أ)
 

دولة اإلمارات العربية المتحدة بفيما يتعلق بهذه المعاملة, تلقت المجموعة وديعة من وزارة المالية 
لسياسة المجموعة,  وفقًا. في السوق السائدمليار درهم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة  248 بمبلغ
مباشرة إلى  المنسوبة ةبالقيمة العادلة مضافا إليه تكاليف المعامل االعتراف بااللتزام المالي مبدئيًا يتعين
أعاله بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة  المذكورة ستالم الوديعةالنظرًا . أو إصدار االلتزام المالي حيازة
 يةالبيانات المال فيمليون درهم  543في السوق, فقد تم االعتراف بأرباح القيمة العادلة بواقع  السائد
 .بمعدل الفائدة الفعلي( سنوات 8), والتي سيتم إطفاؤها على مدى الفترة الزمنية للوديعة 2311لعام 

 
 القيمة العادلة للضمان من حكومة دبي (ب)
 

فيما يتعلق بهذه المعاملة, قدمت حكومة دبي ضمانًا ألية خسائر في تاريخ االستحواذ وأي خسائر 
والمطلوبات التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ للسنوات السبع مستقبلية تتعلق بالموجودات 

فيما يتعلق ) مليون درهم القيمة العادلة للضمان كما في تاريخ االستحواذ 768يمثل مبلغ . المقبلة
 (11بالتغير الالحق بعد تاريخ االستحواذ, راجع اإليضاح 

 
تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات من قبل خبير خارجي من خالل تقدير التدفقات النقدية 

 .الخصم مرتكزة إلى السوق معدالتهذه الموجودات والمطلوبات باستخدام لالمستقبلية 
 
 تنفيذ (8

 
الغرض إن . كشركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة .م.م., تم تأسيس شركة تنفيذ ذ2311يوليو  7 في

عمليات المكاتب الخلفية المتعددة الخاصة بالمجموعة بهدف  تقديم الدعم إلىلشركة هو هذه االرئيسي ل
 . تطوير كفاءة الخدمات والقدرات التنفيذية

 
 بيع حصة جزئية في شركة تابعة (0

  
شركة نتورك انترناشيونال  ها فيمن حصص %44أكملت المجموعة بيع نسبة  ,2311مارس  31في  
تم اإلفصاح في وقت سابق . مليون درهم 14366, شركة تابعة للمجموعة, مقابل مبلغ صافي قدره .م.م.ذ

 31كمحتفظ بها للبيع كما في . م.م.شركة نتورك انترناشيونال ذل اإلجمالي مطلوباتالموجودات والعن 
الموجودات غير المتداولة المحتفظ  –معايير التقارير المالية الدولية من  5للمعيار رقم وفقًا  2313ديسمبر 

 .بها للبيع والعمليات المتوقفة بعد التوقيع على اتفاقية شراء حصص مع مستثمر استراتيجي
 

مليون درهم من المجموعة  737قرض ألجل بمبلغ آخر من خالل تم تمويل جزء من ثمن البيع نقدًا وجزء 
 .مليون درهم 457من االستبعاد بمبلغ  أرباح صافيعملية البيع زيادة  لىترتب ع. للمشتري

 
تكلفة أسهم مجموعة اإلمارات دبي الوطني كما في مقابل مليون درهم  737 البالغقرض ألجل التم تخفيض 

 على مدى, مما نتج عنه أرباح غير مطفأة سوف يتم االعتراف بها في بيان الدخل 2313ديسمبر  31
 (.سنوات 5)لقرض ل الزمنيةالفترة 

 
  



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)بيع شركات تابعة /االستثمار في    1
 

 (تتمة)بيع حصة جزئية في شركة تابعة  ( 3  
                    

 مليون درهم 
 ------------- 

 14366  صافي المقابل المستلم
 (434) صافي الموجودات في تاريخ االستبعاد منالقيمة الدفترية للحصة 

 -------- 
 457 * من حصة في شركة تابعة ٪44األرباح المحققة من استبعاد نسبة 

 ===== 
 

مليون درهم  22مليون درهم ال تتضمن التسوية البالغة  457إن األرباح المحققة من االستبعاد البالغة * 
 . 2311المدرجة في بيان الدخل كما في يونيو 

 
مليون كما  14282 بمبلغم .م.المحتفظ بها في نتورك انترناشيونال ذ ٪51القيمة العادلة لحصة  تم تقدير

مليون  856حصة المحتفظ بها القياس  الناتجة عنأرباح القيمة العادلة  بلغت. 2311مارس  31في 
 .درهم التي تم االعتراف بها في بيان الدخل

 
ة إدارية مشتركة وفقًا لبنود اتفاقية اآلن لسيطر. م.م.بعد إتمام عملية البيع, تخضع نتورك انترناشيونال ذ

 . البيع
 
 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة       03 
 

 التجارية الشهرة 
--------------- 

 غير ملموسة موجودات
----------------------------------------------- 

 جمالي اإل
------------- 

 
 

 برامج 
 كمبيوتر

 عالقات
 العمالء 

 ودائع أساسية
  غير ملموسة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   2312 يونيو 33
---------------- ------------ ------------ ------------- ------------- ------------ 

      :التكلفة

 642324376 5644763 1574443 44281 545334845 يناير  1الرصيد كما في 

      اإلطفاء وانخفاض القيمة 

 4314358 2564333 1314174 44281 44433 يناير  1الرصيد كما في 

 434333 334533 44533  - اإلطفاء للفترة 
 ------------- ----------- ------------- ------------- -------------- 

 4414358 2864533 1434674 44281 44433 يونيو 33الرصيد كما في 
 -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 

 544454442 الصافي
======== 

 -
===== 

164816 
====== 

 2784263 
======= 

 547414318 
======== 

 2311ديسمبر  31

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

     

 التكلفة 

 

545334845 44281 1574443 5644763 642324376 

 اإلطفاء وانخفاض القيمة
 

44433 44281 1314174 2564333 4314358 

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

 548314318 3384763 264316 - 544454442 الصافي 

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

 



 

       

 
 

 

 

 الموجودات األخرى   00
 غير مدققة  

 2312 يونيو 33
 ألف درهم 

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

 مدققة
  2311ديسمبر 31

 ألف درهم 
--------------- 

 143774443 143544326  فوائد مستحقة مدينة
 2464444 2464281 مدفوعات مقدما وسلفيات أخرى 

 5344854 3624655 مدينون مختلفون وذمم مدينة أخرى
 144334417 144334458 مخزون

 5424413 5354337 القيمة العادلة للوديعة 
 7684114 8354333 * القيمة العادلة للضمان 

 4614731 145414518 أخرى
 --------------- --------------- 
 642534278 548654435 
 ======== ======== 

 
مليون درهم خالل الفترة وتتعلق هذه الزيادة بصورة أساسية  3644زادت القيمة العادلة للضمان بمبلغ * 

 . بالزيادة في مخصص انخفاض القيمة للموجودات التي كانت موجودة في تاريخ االستحواذ على مصرف دبي
 
 الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى       02 
 

 مدققة  غير مدققة  
 2311ديسمبر  31 2312 يونيو 33 
 ألف درهم  ألف درهم 
 ---------------- ---------------- 

 843434643 1244444178 *  السندات متوسطة األجل برنامج

 545384753 545384753 قروض مشتركة من بنوك 

 147874477 146524883 القروض المجمعة من توريق القرض

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

 2341554838 1546364867 

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

 
 

 غير مدققة  
 2312 يونيو 33

 ألف درهم 
---------------- 

 مدققة 
 2311ديسمبر  31

 ألف درهم 
 ----------------

 1444154834 1546364867  يناير 1الرصيد كما في 

 347444461 644414435 إصدارات جديدة

 (746724451) (244434734) مسددةدفعات 

 444548 (314785) حركات أخرى

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

 1546364867 2341554838 في نهاية الفترةالرصيد 

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

  



 

       

 
 

 

 

 
 (تتمة)الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى      02

 
 

 154637: 2311)مليون درهم  234156 قيمتها اإلجماليةتبلغ متوسطة األجل قائمة  قروضلدى المجموعة 
 :سوف يتم سدادها كما يلي( مليون درهم

 

 غير مدققة  

 2312 يونيو 33

 مليون درهم

-------- 

 مدققة

 2311ديسمبر  31

 مليون درهم

-------- 

2312 74367 84465 

2313 24457 14472 

2314 14327 231 

2315 14361 883 

2316 633 618 

2317 34445 - 

2318 24525 24564 

2323 14311 437 

2322 113 

----------- 

 -

----------- 

 234156 

====== 

154637 

====== 

 
 المطلوبات األخرى   00

 
 غير مدققة 

 2312 يونيو 33

 ألف درهم

---------- 

 مدققة 

 2311ديسمبر  31

 ألف درهم

---------- 

 7344211 8844433 فوائد دائنة مستحقة الدفع

 2344572 2534443 اإلسالمي على أساس النظام للمودعينأرباح مستحقة الدفع 

 5634564 3444543 شيكات مصرفية 

 143444314 143714281 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 7614674 6544527 مطلوبات متعلقة بالموظفين

 84346 124612 مخصص الضريبة 

 146444112 147154334 أخرى

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

 542464142 444734838 

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



 

       

 
 

 

 

 
 

 سندات رأس المال الشق األول        03
 

تعتبر . مليار درهم 4بإصدار سندات رأس المال الشق األول بمبلغ  2334قامت المجموعة في شهر يونيو 
وتم إصدارها بسعر فائدة ثابت للخمس سنوات األولى وعلى أساس  خاضعة لضمانالسندات ثابتة وثانوية وغير 

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

 .تحقاق وتم تصنيفها ضمن حقوق الملكيةاس
 

 اإليرادات التشغيلية األخرى    01
 

 غير مدققة 
أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في
 2312 يونيو 33

 ألف درهم
---------------- 

 غير مدققة
 أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في
 2311 يونيو 33 

 ألف درهم
--------------- 

   
 إيرادات توزيعات األرباح 

 
484365 544257 

 األرباح من بيع أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع
 

2184753 734441 

بالقيمة  مصنفة من أوراق مالية استثمارية( الخسائر/ )األرباح 
 األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل 

 

 
54523 

 
(544513) 

 184112 254484 إيرادات اإليجارات

 المحققة إعادة التقييمخسائر 
 من العقارات االستثمارية 

  

(124437) (214333) 

 األرباح من بيع ممتلكات
 

64414 - 

 الفائدة أسعارأرباح على أدوات 
 

244175 514413 

 *إيرادات صرف العمالت األجنبية
 

4484541 3214468 

 إيرادات المشتقات
 

234367 644433 

 1334366 (14843) أخرى  مصروفات /إيرادات
 ------------ ------------ 
 8354747 6164147 
 ======= ======= 

 
 . درهمماليين  4تشتمل اإليرادات التشغيلية األخرى للفترة الحالية على اإليرادات المتعلقة بمصرف دبي البالغة 

 
 تتألف إيرادات صرف العمالت األجنبية من أرباح المتاجرة والتحويل واألرباح الناتجة عن المعامالت مع العمالء * 

  



 

       

 
 

 

 

المصروفات العمومية واإلدارية       00
 غير مدققة 

  أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2312 يونيو 33

 ألف درهم

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

 غير مدققة

 أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2311 يونيو 33 

 ألف درهم

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

 143884263 141784457 تكلفة موظفين

 1484627 1224576 تكلفة إشغال

 354838 374421 المعدات والتجهيزات

 414482 534182 تكلف تشغيل أجهزة الحاسوب

 584746 574542 تكلفة االتصاالت

 444554 844886 والمهنيةرسوم الخدمات والرسوم القانونية 

 434332 574257 المصاريف المتعلقة بالتسويق

 1244475 1484433 استهالك 

 424382 474861 أخرى

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

 148364112 146334374 

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

 
 . مليون درهم 156تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية للفترة الحالية على التكاليف المتعلقة بمصرف دبي البالغة 

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية خسائرصافي      07

 

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

 

 

 غير مدققة

  أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2312 يونيو 33

 ألف درهم

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

 غير مدققة

 أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2311 يونيو 33

 ألف درهم

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

 (243464351) (144534186) صافي انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة 

 (1264763) (5284328) المدينة للتمويل اإلسالميالذمم صافي انخفاض قيمة 

 (454722) (674238) صافي انخفاض قيمة أوراق مالية استثمارية 

 - (44538) صافي انخفاض قيمة المستحق من البنوك

 145 14224 صافي استرداد موجودات خاصة

 (314283) (34618) الديون المعدومة المشطوبة

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

 (243444421) (243554344) لفترةلانخفاض القيمة  ئرصافي خسا

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

   



 

       

 
 

 

 

 أموال المساهمين        09
 

وافق المساهمون على دفع توزيعات أرباح نقدية  2312مارس  25لجمعية العمومية المنعقد في لجتماع السنوي اال خالل
استنادا مليون درهم  14113أرباح يبلغ  تم الحقًا دفع مبلغ توزيعات , كما. ٪ من رأس المال المصدر والمدفوع23بنسبة 

 2312إبريل  4إلى سجل األسهم في 
 

 الطارئة االلتزاماتو االرتباطات        01
 

 :2312يونيو  33 فيوااللتزامات الطارئة للمجموعة االرتباطات  فيما يلي
 

 مدققة غير مدققة 
 2311ديسمبر  31  2312يونيو  33 
 ألف درهم ألف درهم 
 ----------------- ---------------- 

 646874647 748784212 خطابات اعتماد

 3345654114 3347124167 الضمانات 

 244444436 248844583 المشاركة في المخاطر المترتبة علىالمطلوبات 

 1644834254 1348664316 التزامات قروض غير قابلة لإللغاء 

 --------------- --------------- 
 5543454475 5641534582 
 ======== ======== 

 ربحية السهم         23
 

 14284على األرباح العائدة للمساهمين البالغة ( درهم 3436: 2311)درهم  3421تستند ربحية السهم األساسية البالغة 
للفترة المنتهية في ( مليون درهم 13344المعدلة لبيان الفائدة على سندات الشق األول من رأس المال البالغة )مليون درهم 

المعدلة لبيان الفائدة على سندات الشق األول من رأس المال التي بلغت ) ممليون دره 24157: 2311) 2312يونيو  33
  .سهمًا القائم كما في تاريخ التقرير 5455747744724مقسمة على  ( مليون درهم 12447

 
 القطاعات التشغيلية        20

 
 :تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية

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

 .على المكشوف والتمويل التجاري والقروض ألجل لجهات حكومية وللعمالء التجاريين والشركات
 
وإدارة  اترة الثروالخدمات المصرفية لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدا (ب)

 . وتمويل األفراد وخدمات الوساطة المتعلقة بحقوق الملكية الموجودات
 
 . تشمل أنشطة الخزينة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األموال وعمليات الخزينة بين البنوك (ج)
 
 اتوالمصاريف المدفوعة من قبل الشركإن األنشطة المصرفية اإلسالمية تمثل اإليرادات والرسوم المكتسبة  (د)

 .اإلسالمية التابعة
 

 .تشمل العمليات األخرى للمجموعة على االستثمارات المصرفية وإدارة الممتلكات والعمليات والدعم الخارجية (  هـ)



 

       

 
 

 

 

  ( تتمة)التشغيلية قطاعات    20
 

 
 

 2312 يونيو 33
----------------------- 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات 
 ألف درهم

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

الخدمات 
 المصرفية

 لألفراد 
 ألف درهم

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

 
 

 الخزينة 
 ألف درهم

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

 مصرف 
 اإلمارات
 اإلسالمي
 ألف درهم

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

 
 مصرف 

 *(ب)و( أ) دبي
 درهم ألف

---------- 

 
 

 أخرى 
 ألف درهم

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

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم

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

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من منتجات التمويل اإلسالمي صافي 

 3454144 (1534842) 145734455 145334365 من توزيعات األرباح للمودعين

 

154333 1354272 344154644 

 147644481 (1744831) 264885 1384444 5464733 6534466 5664257 إيرادات الرسوم والعموالت وإيرادات أخرىصافي 

 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  
 541854175 (444524) 424185 4544138 4424838 242234421 243644622 إجمالي اإليرادات التشغيلية

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

 (148364112) (5734724) (1554741) (1834164) (484253) (7154341) (1544782) مصروفات إدارية وعمومية

 (241564842) 24311 (34552) (3334563) (584433) (1864115) (145834446) صافي خسائر انخفاض القيمة المحددة للموجودات المالية 

 1314443 (264835) - 254542 - 1224756 (234333) صافي خسائر انخفاض القيمة الجماعية للموجودات المالية 

 (434333) (434333) - - - - - إطفاء موجودات غير ملموسة

  شركات زميلة (خسائر/)حصة من أرباحالانخفاض القيمة و

 مشتركة ائتالفاتو

- - - - 414 444656 454575 

 (134723) (28) - - (24843) (14884) (54466) رسوم ضريبية
 ----------  -----------  -----------  ---------  -----------  ------------  ----------  

 142884566 (6384124) (2144832) (344344) 3334318 144434282 3334378 أرباح المجموعة للفترة 
 ====== ====== ====== ===== ====== ======= ====== 
        

 24843644853 1542414465 444564846 2345344274 4343834343 2446324123 17444324135 موجودات القطاع

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

 24843644853 3542674655 446724546 2247544531 6343384747 8442444653 7843634651 الملكيةمطلوبات القطاع وحقوق 
 ========= ======== ======== ======== ======= ======== ======== 

 .2311تم االستحواذ على مصرف دبي من قبل المجموعة في أكتوبر  (أ)* 
 (.11راجع اإليضاح )إن النتائج التشغيلية لمصرفي دبي, صافية من المطالبة, يتم تغطيتها من قبل الضمان الحكومي ( ب)



 

       

 
 

 

 

  ( تتمة)التشغيلية قطاعات    20

 
 

 2311 يونيو 33
----------------------- 

 الخدمات
 المصرفية
 للشركات 
 ألف درهم

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

 الخدمات
 المصرفية 
 لألفراد 

 ألف درهم
--------------- 

 
 

 الخزينة 
 ألف درهم

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

 مصرف 
 اإلمارات
 اإلسالمي
 ألف درهم

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

 
 

 أخرى 
 ألف درهم
---------- 

 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم

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

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من منتجات التمويل اإلسالمي 

 صافي من توزيعات األرباح للمودعين

 
 

145874883 

 
 

143444463 

 
 

354147 

 
3164588 

 
844847 

 
 

343784475 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت وإيرادات أخرى
 

5134354 
 

4484751 
 

2424653 
 

634712 
 

844243 
 

144544718 
 ------------ -------------- ------------- ------------- ------------- --------------- 

 448334643 1744343 3774333 3274853 148484214 241314234 إجمالي اإليرادات التشغيلية
 ------------ -------------- ------------- ------------- ------------- --------------- 

 (146334374) (5354431) (2324121) (364448) (6834244) (1784633) مصروفات إدارية وعمومية

 (7434833) (74125) (1354845) (664345) (3264476) (2344462) صافي خسائر انخفاض القيمة المحددة للموجودات المالية 

 (146344118) - (174285) - 844274 (146814137) صافي خسائر انخفاض القيمة الجماعية للموجودات المالية 

 (464433) (464433) - - - - إطفاء موجودات غير ملموسة

 ائتالفاتو شركات زميلة (خسائر/ )أرباح حصة منالانخفاض القيمة و
 مشتركة

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(4454322) 

 
 

(4454322) 
 148124748 148124748 - - - - (٪44)في شركة تابعة  الحصةاألرباح من استبعاد جزء من 

 (134838) (54447) - (656) (44664) (34316) رسوم ضريبية
 ----------- ------------ ------------ ----------- ------------ -------------- 

 241574136 4514583 214444 2234431 4264344 334524 أرباح المجموعة للفترة 
 ====== ======= ======= ====== ======= ======== 

 28843864124 2141544836 1447514754 3845434343 2444224685 17442164456 موجودات القطاع

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

 28843864124 3444264148 2648324366 5344734834 7444574781 4544244283 الملكيةمطلوبات القطاع وحقوق 

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



 

       

 
 

 

 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة     22

 

 ٪ من مجموعة اإلمارات دبي الوطني 5546تمتلك مؤسسة دبي لالستثمار, شركة تعتبر حكومة دبي هي المساهم الرئيسي فيها, 

 

%( 11: 2311يونيو % )8والقروض للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بشكل منفرد تمثل من  إن الودائع

 .لتوالي, من إجمالي الودائع والقروض لدى المجموعةعلى ا%( 21: 2311يونيو % )14

 

 . تتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل وتتم كافة معامالتها المالية مع المجموعة وفقًا لشروط السوق االعتيادية

 

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

 هذه المعامالت بصورة فعلية بنفس الشروط, بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فيه معامالت مقابلة مع

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

 

 :فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 ققةغير مد 

 2312يونيو  33

 مدققة 

 2311ديسمبر  31

 ألف درهم ألف درهم 

 ------------ ------------ : قروض وذمم مدينة

 6345174811 6643474388 إلى مساهم األغلبية لدى الشركة األم 

 242344223 242354354 للشركة األم 

 243634446 144714726 إلى أعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة

 341484448 343174783 إلى شركات زميلة وائتالفات مشتركة

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

 7345414653 6842854325 

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

   : ودائع العمالء وودائع عمالء المصرف اإلسالمي

 145114583 243644144 من مساهم األغلبية لدى الشركة األم 

 143374773 248224473 من الشركة األم 

 5114831 6444483 من شركات زميلة وائتالفات المشتركة

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

 545364647 343614154 

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

 8364534 3724115 استثمار في سندات حكومة دبي

 143354374 143124367 قروض إلى واستثمار في صناديق مدارة من قبل المجموعة

 4524841 4384532 التزامات تجاه شركات زميلة

 44447 44535 قبوالت إلى شركات زميلة

 143274345 - شراء ممتلكات من شركات زميلة

 
 
 

 
 



 

       

 
 

 

 

 (تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة      22

 

 غير مدققة غير مدققة 

 الستةفترة عن  
 شهور المنتهية في

 2312 يونيو 33

 الستةعن فترة 
 شهور المنتهية في

  2311 يونيو 33
 ألف درهم ألف درهم 

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

 1314644 1154453 المدفوعات إلى شركات زميلة وائتالفات مشتركة 

  الرسوم المستلمة بخصوص الصناديق المدارة من قبل

 المجموعة

134264 234376 

 134343 34151 فوائد مدفوعة لصناديق مدارة من قبل المجموعة

 14445 486 فوائد مدفوعة إلئتالفات مشتركة

 414343 - أرباح من تحويل أسهم من ائتالف مشترك

 

 

 :فيما يلي إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين اإلداريين بالمجموعة  خالل الفترة 

 

 غير مدققة غير مدققة 

 الستةفترة عن  
 شهور المنتهية في

 2312 يونيو 33

 الستةعن فترة 
 شهور المنتهية في

  2311 يونيو 33
 ألف درهم ألف درهم 

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

   تعويضات كبار المسئولين اإلداريين

 414362 214423 تعويضات الموظفين قصيرة األجل

 487 384 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 

راقبة أنشطة إن كبار المسئولين اإلداريين هم أولئك األشخاص بما فيهم المدراء غير التنفيذيين, الذين لديهم السلطة والمسئولية للتخطيط وإدارة وم

 . المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 
لألرصدة قيد السداد خالل الفترة لدى كبار المسئولين اإلداريين ولم يتم رصد مخصصات محددة لخسائر لم يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة 

 .انخفاض القيمة لألرصدة لدى كبار المسئولين اإلداريين وعالقاتهم المباشرة في نهاية الفترة
  



 

       

 
 

 

 

 
 إيضاحات حول بيان التدفق النقدي الموحد للمجموعة      20

 
 مدققةغير  غير مدققة 
 الستةفترة عن  

 شهور المنتهية في
 2312 يونيو 33

 الستةعن فترة 
 شهور المنتهية في

  2311 يونيو 33
 ألف درهم ألف درهم 
 ------------------- ------------------- 

 تحليل التغيرات في النقد وما يعادله خالل الفترة  ( أ)
 

  

 (147634633) (243354214) الفترة  الرصيد في بداية 

 (344624575) 647774368   (الخارج/)التدفق النقدي الداخلصافي 

 --------------- -------------- 
 (547234235) 444414854 الفترة  الرصيد في نهاية 

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

 3548724431 2744444736 نقد وودائع لدى المصرف المركزي

 1745344743 2143584635 مستحق من البنوك

 (1448444586) (1842434661) مستحق للبنوك

 ----------------- ----------------- 
 3345174653 3345684388 

 ودائع لدى المصرف المركزي ألغراض نظامية: ناقصًا

 

(1443364478) (1647334234) 

 (1747534333) (1344354333) المصرف المركزيشهادات ودائع لدى : ناقصًا

 (544624731) (443154433)  أشهر 3المبالغ المستحقة من البنوك بعد : ناقصًا

 6244642 344814382 أشهر 3المبالغ المستحقة للبنوك بعد : زائدًا

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

 444414854 (547234235) 

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

 

  األحداث المستجدة بعد تاريخ الميزانية العمومية       23

 

استكمل مصرف اإلمارات اإلسالمي, وهو شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة, بنجاح إصدار شهادات صكوك بقيمة  2312في يونيو 

 . مليون دوالر أمريكي 14333, وذلك في إطار برنامج إصدار شهادات أمانة بقيمة 2318مليون دوالر أمريكي تستحق بتاريخ  533

 

 األرقام المقارنة        21

 

تمت إعادة تصنيف وإعادة بيان بعض األرقام المقارنة حيثما كان ذلك مناسبًا لتتناسب مع طريقة العرض والسياسات المحاسبية المتبعة في 

 . هذه البيانات المالية

 
 

 




