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٣اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       
بیان الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة

قة) (غیر مدق٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرالتسعة أشھرالتسعة أشھرالتسعة أشھرعن فترة 

اتإیضاح
-------

غیر مدققة 
فترة الثالثة

لمنتھیة شھور ا
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣
ألف درھم

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

غیر مدققة
فترة الثالثة

شھور المنتھیة 
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٢
ألف درھم

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

غیر مدققة 
التسعةفترة 

شھور المنتھیة 
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣
ألف درھم

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

غیر مدققة
التسعةفترة 

شھور المنتھیة 
رسبتمب٣٠في 

٢٠١٢
ألف درھم

--------------
٢٫٥٨١٫٣٧٩٢٫٣٠٥٫٩٦٤٧٫٠٧٤٫٤٠٠٦٫٨٧١٫٠٩٥إیرادات الفوائد

)٢٫١٩٨٫٨٩٢()١٫٩٨٥٫٥١٣()٧٥١٫٦٢٣()٦٢٨٫٥٨١(مصروفات الفوائد
 --------------- -------------- --------------- ---------------

١٫٩٥٢٫٧٩٨١٫٥٥٤٫٣٤١٥٫٠٨٨٫٨٨٧٤٫٦٧٢٫٢٠٣صافي إیرادات الفوائد
٤١٨٫٦١٤٣٢٩٫٢٦٦١٫٢٣١٫٠٠٠٩٨٥٫٥٠٤اإلیرادات من المنتجات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة

)٥١١٫٨٢٠()٤٠٤٫٩٨٩()١٥٣٫٤١٤()١١٧٫٣٦٩(توزیعات أرباح للمودعین وأرباح مدفوعة إلى حاملي الصكوك 
٣٠١٫٢٤٥١٧٥٫٨٥٢٨٢٦٫٠١١٤٧٣٫٦٨٤االستثماریة اإلسالمیةالمنتجات التمویلیة وصافي اإلیرادات من 

 --------------- -------------- --------------- ---------------
صافي إیرادات الفوائد وإیرادات المنتجات التمویلیة واالستثماریة 

لمودعیناإلسالمیة صافیة من توزیعات األرباح ل
٢٫٢٥٤٫٠٤٣١٫٧٣٠٫١٩٣٥٫٩١٤٫٨٩٨٥٫١٤٥٫٨٨٧

٦٣٠٫٧٩٤٤٨٣٫٩٧٤١٫٧٧٦٫٥٦٠١٫٤٢٠٫٧٨٣إیرادات الرسوم والعموالت
)٢٣٠٫٣١٢()٣٢٠٫٨٣٩()٨٦٫٠٩٠()١٣٦٫٢٥٠(مصروفات الرسوم والعموالت

٤٩٤٫٥٤٤٣٩٧٫٨٨٤١٫٤٥٥٫٧٢١١٫١٩٠٫٤٧١صافي إیرادات الرسوم والعموالت
٤١٫٧٠١٣٠٫٩٨١٢٨٫٥٤١٥٣٫١٧٠ربح األوراق المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة(خسارة)/صافي 

١٧٣٥٤٫٣٢٥٣٦١٫٥٥٤١٫٢٩٥٫٣٧٣١٫٣١٦٫٢٢٤إیرادات تشغیلیة أخرى 
 --------------- -------------- --------------- ---------------

٣٫١٤٤٫٦١٣٢٫٥٢٠٫٦١٢٨٫٦٩٤٫٥٣٣٧٫٧٠٥٫٧٥٢إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 
)٢٫٧١٠٫٢٤١()٢٫٩١٩٫٦٢٧()٨٧٤٫١٦٤()١٫٠٣٧٫٥٢٣(١٨مصروفات إداریة وعمومیة

)٦٠٫٠٠٠()٤٧٫٢٥٠()٢٠٫٠٠٠()١٥٫٧٥٠(إطفاء موجودات غیر ملموسة
 --------------- -------------- --------------- ---------------

٢٫٠٩١٫٣٤٠١٫٦٢٦٫٤٤٨٥٫٧٢٧٫٦٥٦٤٫٩٣٥٫٥١١األرباح التشغیلیة قبل انخفاض قیمة الرسوم  
)٣٫٠٦٤٫٠٣٦()٣٫٣٩٩٫٩٨٣()١٫٠٠٨٫٦٨٧()١٫٥١٥٫٤٩٩(١٩صافي خسائر انخفاض القیمة للموجودات المالیة 

 -------------- -------------- --------------- ---------------
٥٧٥٫٨٤١٦١٧٫٧٦١٢٫٣٢٧٫٦٧٣١٫٨٧١٫٤٧٥التشغیلیة بعد انخفاض قیمة الرسوماألرباح

٣٤٫٤٨٦٢٧٫٤١٣١٠١٫٠٤٠٧٢٫٩٨٨وائتالفات مشتركةشركات زمیلةحصة من أرباح
-١٩٠٫٥٦١-١٠١٩٠٫٥٦١أرباح من التخلص من حصة في شركة زمیلة 

)١٥٫٧٩٨()٣٥٫٧٤٩()٥٫٠٧٥()٢٥٫٧٩٠(رسوم ضریبیة 
 --------------- --------------- --------------- ---------------

٧٧٥٫٠٩٨٦٤٠٫٠٩٩٢٫٥٨٣٫٥٢٥١٫٩٢٨٫٦٦٥أرباح المجموعة عن الفترة   
================================

العائدة إلى :   
٧٧٥٫٨٨٥٦٤٠٫١٣٥٢٫٥٨٣٫٤٥٣١٫٩٢٨٫٧٩٦مساھمي المجموعة

)١٣١(٧٢)٣٦()٧٨٧(غیر المسیطرةالحصص 
 --------------- --------------- --------------- ---------------

٧٧٥٫٠٩٨٦٤٠٫٠٩٩٢٫٥٨٣٫٥٢٥١٫٩٢٨٫٦٦٥أرباح المجموعة عن الفترة
================================

٢٢٠٫١٢٠٫١٠٠٫٤٢٠٫٣١ربحیة السھم

من ھذه البیانات المالیة ٣٦إلى ٨یضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل اإل الموحدة للمجموعة.المرحلیة الموجزةجزءاً
.١تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة 



٤اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                
بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة

(غیر مدققة) ٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرالتسعة أشھرالتسعة أشھرعن فترة 

غیر مدققة 
فترة الثالثة

شھور المنتھیة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣
ألف درھم

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

غیر مدققة
فترة الثالثة

شھور المنتھیة 
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٢
ألف درھم

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

غیر مدققة 
التسعةفترة 

شھور المنتھیة 
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٣
ألف درھم

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

غیر مدققة
التسعةفترة 

شھور المنتھیة 
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٢
ألف درھم

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

٧٧٥٫٠٩٨٦٤٠٫٠٩٩٢٫٥٨٣٫٥٢٥١٫٩٢٨٫٦٦٥أرباح المجموعة عن الفترة 
البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا قبل بیان الدخل 

اإلیرادات الشاملة األخرى

تحوطات التدفق النقدي:
٥٦٫٦٦٨)٦٥٫١٧٩(٢٦٫٦٧٢)٣٤٫٨٩٢(الجزء الفعلي من التغیرات في القیمة العادلة-

احتیاطي القیمة العادلة (موجودات مالیة متاحة للبیع):

٣١١٫١١٨١٢٩٫٤١٨١٩٤٫٠٥٠٥٦١٫٨٢٨صافي التغیر في القیمة العادلة -

)٣٢٧٫٣٣٩()٢٣٣٫٠٦٩()١٠٨٫٥٨٩()٣١٫٨٨٧(صافي المبلغ المحول إلى بیان الدخل -

لبیانالتي لم یتم إعادة تصنیفھا البنود ً الدخلالحقا
١٨٫٢٩٩٨٫٣٧٢١٣٫١١٩٥٫٤٨٤احتیاطي تحویل العمالت

 --------------- --------------- -------------- ---------------
٢٩٦٫٦٤١)٩١٫٠٧٩(٢٦٢٫٦٣٨٥٥٫٨٧٣اإلیرادات الشاملة األخرى للفترة 

 ---------------------- -------- -------------- ---------------
١٫٠٣٧٫٧٣٦٦٩٥٫٩٧٢٢٫٤٩٢٫٤٤٦٢٫٢٢٥٫٣٠٦إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة 

================================
عائدة إلى:

١٫٠٣٨٫٥٢٣٦٩٦٫٠٠٨٢٫٤٩٢٫٣٧٤٢٫٢٢٥٫٤٣٧مساھمي المجموعة

)٧٨٧(الحصص غیر المسیطرة
-------- -------

)٣٦(
 ---------------

٧٢
 --------------

)١٣١(
 ---------------

١٫٠٣٧٫٧٣٦٦٩٥٫٩٧٢٢٫٤٩٢٫٤٤٦٢٫٢٢٥٫٣٠٦المثبتة للفترةإجمالي اإلیرادات 
================================

من ھذه البیانات ٣٦إلى ٨تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من  الموحدة للمجموعة.المرحلیة الموجزةالمالیة جزءاً
.١تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة 



٥إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       ا
المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  التدفقات النقدیةبیان 

(غیر مدققة) ٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرالتسعة أشھرعن فترة 

غیر مدققة
التسعة أشھرفترة 

المنتھیة في
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ----------------

غیر مدققة
لتسعة أشھرافترة 

المنتھیة في
٢٠١٢سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ----------------

األنشطة التشغیلیة 
٢٫٥٨٣٫٥٢٥١٫٩٢٨٫٦٦٥أرباح المجموعة عن الفترة  

تسویات لبنود غیر نقدیة 
٢٫٣٢٦٫٩٦٧٢٫٢٦١٫١٤٠خسائر انخفاض قیمة القروض والذمم المدینة  

٨٦٣٫٠٧١٦٨٧٫٣٧٦مدینة من التمویل اإلسالميالذمم الخسائر انخفاض قیمة 
١٤٤٫٩٤٩٩٧٫٤١٩خسائر انخفاض قیمة األوراق المالیة االستثماریة

)٦٣٫٥٥٧()٦٩٫٥٢٢(فائدة مخصومة على قروض تعرضت النخفاض في القیمة
٣٤٫٩٩٣٤٥٫٧٩٨(صافي)إطفاء القیمة العادلة

٣١٫٤٥٦٤٢٫١٦٢خصم عالوة إصدار أوراق مالیة استثماریة
)١٦٥٫٧٩٧()٧٩٫٨٦٦(األرباح غیر المحققة من الصرف األجنبي

٤٧٫٢٥٠٦٠٫٠٠٠إطفاء موجودات غیر ملموسة 
٢٢٢٫٧٨٥٢٢١٫٤٧١استھالك الممتلكات والمعدات 

)٧٢٫٩٨٨()١٠١٫٠٤٠(من أرباح شركات زمیلة وائتالفات مشتركةالحصة
-)١٩٠٫٥٦١(كة زمیلة من حصة في شراستبعاد من أرباح

)٧٣٫٣٩٣(٢٧٫٤٨٢خسائر/(أرباح) غیر محققة من استثمارات
٢١٫٥١٣٢٠٫١٠٨خسارة إعادة تقییم عقارات استثماریة

 ------------------- -------------------
األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات 

التشغیلیة
٥٫٨٦٣٫٠٠٢٤٫٩٨٨٫٤٠٤

)٢٫٢٩٨٫٣٥٦()٣٫١٥٤٫٧٣١(في ودائع إلزامیة دون فوائدالزیادة
في شھادات الودائع لدى المصرف المركزي مستحقة الزیادة

بعد ثالثة أشھر
)٧٫٠٠٥٫٠٠٠()٢٫٧٥٠٫٠٠٠(

في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة )النقص/(الزیادة
أشھر 

٢٫٠٦٣٫٥٨٧(٢٨٥٫١١٩(

في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة )ادةالزی/((النقص)
أشھر

)١٫١٣٤٫٩٦٦)٣٠١٫٥٥٧

١٫٣٥٥٫٥٠٠)٢٫٧٣٦٫٧٧٦(صافي التغیر في المطلوبات األخرى/الموجودات األخرى
١٦٠٫٠٠٨)١٨٢٫٦٩٩(صافي التغیر في القیمة العادلة للمشتقات 

٦٫٩٦١٫٧٨٤٢٠٫٨٤٠٫٣٩٨الزیادة في ودائع العمالء (تشمل الودائع اإلسالمیة)
)٩٫٧٧٠٫٣٢٥()١٤٫٠٨٥٫٧٢١(في القروض والذمم المدینة  النقص
)٢٫٤٧٥٫١٨٠()١٫٦٧٣٫٦٣٠(الذمم المدینة من التمویل اإلسالميفي الزیادة 

 ------------------- -------------------
من األنشطة (المستخدمة في)/ صافي التدفقات النقدیة

التشغیلیة 
)٤٫٨٦٦٫٨٢٨)١١٫٧٧٥٫٢٠٩

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



٦إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       ا
المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  التدفقات النقدیةبیان 

(غیر مدققة) ٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرالتسعة أشھرعن فترة 

غیر مدققة
التسعة أشھرفترة 

المنتھیة في
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ----------------

غیر مدققة
شھورالتسعةفترة 

المنتھیة في
٢٠١٢سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ----------------

األنشطة االستثماریة 
في األوراق المالیة المحتفظ )الزیادةالنقص/ (

بھا للمتاجرة (صافي من تغیرات القیمة العادلة) 
١١٥٫٣١٠(١٣٧٫٠٥١(

في األوراق المالیة االستثماریة (صافي الزیادة
من تغیرات القیمة العادلة)  

)١٫٣٤٦٫٧٨٦()١٫٠١٣٫٧٩٧(

ستثمارات في شركات زمیلة االنقص في ال
مشتركةوائتالفات

٥٠٩٫١٦١٦٩٫٤٥٩

-٥٫٢٠٤تابعةاستثمار في شركة بیع 
)٢٦٫٢٢٦()٤٨٫٤٢٦(االستحواذ على عقارات استثماریة

-)٧٤٩٫٥٤٢(تابعةاستحواذ على شركة 
)١٨٩٫٨٨٢()٨٣٫٩٥٤(إضافات إلى الممتلكات والمعدات (صافي)

 ------------------- -------------------
التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة صافي

االستثماریة
)١٫٢٤٤٫٣٠٣(

 -------------------
)١٫٦٠٨٫٧٤٥(

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

األنشطة التمویلیة
في الودائع بموجب اتفاقیات )النقصالزیادة/(

إعادة شراء 
١٫٨٦٠٫٣٢٨(٥٩٩٫٢٦١(

موال المقترضة الزیادة في الدیون المصدرة و األ
األخرى 

١٫٠٦٣٫٢٠٧٥٫٤١٠٫٠٥٥

٢٫٤٣٠٫٠١٣)١٣٫٦٤٠(في قروض صكوكالزیادة/(النقص)
)١٩٦٫٣٦٧()٢٦٦٫٦٢٦(فوائد على سندات رأس المال الشق األول

-٣٫٦٤٨٫٤٩٧إصدار سندات رأس المال الشق األول
)١٫١١٠٫٣٧٤()١٫٣٨٧٫٩٦٨(أرباح أسھم مدفوعة

 --------- ----------- --------------------
٣٫٦٤٢٫٧٣١٤٫٦٧٢٫٩٩٩صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

======================
الزیادة في النقد وما یعادلھ (انظر (النقص)/

)٢٦اإلیضاح رقم 
)٩٫٣٧٦٫٧٨١(

===========
٧٫٩٣١٫٠٨٢

===========

من ھذه البیانات المالیة ٣٦إلى ٨جة على الصفحات من تشكل اإلیضاحات المدر الموحدة للمجموعة.المرحلیة الموجزةجزءاً
.١تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة 



٧إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       ا
المرحلي الموجز الموحد للمجموعة  التدفقات النقدیةبیان 

(غیر مدققة) ٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرالتسعة أشھرعن فترة 

العائدة إلي مساھمي المجموعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حیث سیتم إجراء تلك التحویالت في نھایة السنة.  ٢٠١٣سبتمبر٣٠المنتھیة في التسعة أشھرملحوظة: لم یتم إجراء أیة تحویالت إلى االحتیاطي القانوني واإللزامي واالحتیاطیات األخرى عن فترة 

من ھذه البیانات المالیة٣٦إلى ٨تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من  الموحدة للمجموعة.المرحلیة الموجزةجزءاً

.١تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة في الصفحة 

رأس المال 

المصدر

ف درھمأل

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

أسھم

خزینة 

ألف درھم

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

سندات رأس المال 

الشق  األول

ألف درھم

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

احتیاطي عالوة  

األسھم 

ألف درھم

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

االحتیاطي القانوني 

واإللزامي 

ألف درھم

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

احتیاطیات 

أخرى 

ألف درھم

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

اطي القیمة احتی

العادلة 

ألف درھم

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

احتیاطي تحویل

العمالت

ألف درھم

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

األرباح 

المحتجزة

ألف درھم

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

اإلجمالي

ألف درھم

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

الحصص غیر 

المسیطرة

ألف درھم

 ---------

إجمالي المجموعة

ألف درھم

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

٨٫٥٠٥٫٢٠٥٣٦٫٤٥٢٫٣٠٧٤٦٫٢٦٩٣٦٫٤٩٨٫٥٧٦)٤٫٧٩٣(٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٧٠٦٫٨١٥٢٫٨٦٩٫٥٣٣٥٩٣٫٨٢٣)٤٦٫١٧٥(٢٠١٣٥٫٥٥٧٫٧٧٥ینایر ١الرصید كما في 

١٣٫١١٩٢٫٥٨٣٫٤٥٣٢٫٤٩٢٫٣٧٤٧٢٢٫٤٩٢٫٤٤٦)١٠٤٫١٩٨(------إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة 

سندات رأس المال الشق األول 

٣٫٦٤٨٫٤٩٧-٣٫٦٤٨٫٤٩٧------٣٫٦٤٨٫٤٩٧--)١٦رة خالل الفترة (إیضاح الصاد

١٫٣٧٩١٫٣٧٩----------الزیادة في الحصة غیر المسیطرة

لفائدة على سندات رأس المال الشق  ا

األول
--------)٢٦٦٫٦٢٦(-)٢٦٦٫٦٢٦()٢٦٦٫٦٢٦(

أرباح أسھم مدفوعة  
--------)١٫٣٨٧٫٩٦٨(-)١٫٣٨٧٫٩٦٨()١٫٣٨٧٫٩٦٨(

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

٧٫٦٤٨٫٤٩٧١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٧٠٦٫٨١٥٢٫٨٦٩٫٥٣٣٤٨٩٫٦٢٥٨٫٣٢٦٩٫٤٣٤٫٠٦٤٤٠٫٩٣٨٫٥٨٤٤٧٫٧٢٠٤٠٫٩٨٦٫٣٠٤)٤٦٫١٧٥(٢٠١٣٥٫٥٥٧٫٧٧٥سبتمبر٣٠الرصید كما في 

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

٧٫٥٨٧٫٥٠٩٣٤٫٩٣٤٫٧٧٤٤٦٫٢٨٠٣٤٫٩٨١٫٠٥٤)٣٫٦٨٦(٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٤٥١٫٤٠٥٢٫٨٦٩٫٥٣٣٢٤٨٫٢٨٩)٤٦٫١٧٥(٢٠١٢٥٫٥٥٧٫٧٧٥ینایر١الرصید كما في 

٢٫٢٢٥٫٣٠٦)١٣١(٢٩١٫١٥٧٥٫٤٨٤١٫٩٢٨٫٧٩٦٢٫٢٢٥٫٤٣٧------إجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة 

سندات رأس المال الشق األول

الصادرة خالل الفترة  

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

الفائدة على سندات رأس المال الشق 

األول

--------)١٩٦٫٣٦٧(-)١٩٦٫٣٦٧()١٩٦٫٣٦٧(

)١٫١١٠٫٣٧٤(-)١٫١١٠٫٣٧٤()١٫١١٠٫٣٧٤(--------أرباح أسھم مستحقة الدفع  

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

٢٠١٢سبتمبر٣٠الرصید كما في 
٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٤٥١٫٤٠٥٢٫٨٦٩٫٥٣٣٥٣٩٫٤٤٦١٫٧٩٨٨٫٢٠٩٫٥٦٤٣٥٫٨٥٣٫٤٧٠٤٦٫١٤٩٣٥٫٨٩٩٫٦١٩)٤٦٫١٧٥(٥٫٥٥٧٫٧٧٥

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



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٨

معلومات عن البنك ١

بموجب ٢٠٠٧یولیو ١٦اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. ("البنك") في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخ بنكتم تأسیس
وتعدیالتھ) كشركــة مساھمة عامة. وقد تم تأسیس البنك ١٩٨٤لعام ٨تجاریة ( القانون االتحادي رقم قانون الشركات ال

بصورة أساسیة لتفعیل الدمج بین بنك اإلمارات الدولي ش.م.ع. ("بنك اإلمارات الدولي") وبنك دبي الوطني ش.م.ع. ("بنك 
من  اعتباراً ً فبرایر ٤بینما اكتمل الدمج من الناحیة القانونیة بتاریخ ٢٠٠٧أكتوبر١٦دبي الوطني"). أصبح الدمج ساریا

. بعد ھذا التاریخ لم یعد بنك اإلمارات الدولي وبنك دبي الوطني قائمان كبنكین.٢٠١٠

من البنك وشركاتھ التابعة (یشار٢٠١٣سبتمبر٣٠تتألف البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للفترة المنتھیة في 
إلیھا معا بـ"المجموعة") باإلضافة إلى حصة المجموعة في شركات زمیلة وائتالفات مشتركة.

" (المؤشر:  . تشتمل األنشطة األساسیة للمجموعة على ")EMIRATESNBDإن البنك مدرج في سوق دبي المالي 
ویل اإلسالمي وتقدیم خدمات إدارة الخدمات المصرفیة للشركات واألفراد والخزینة والخدمات المصرفیة االستثماریة والتم

. www.emiratesnbd.comالموجودات. إن الموقع اإللكتروني للبنك على شبكة اإلنترنت ھو: 

دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ،دبي،٧٧٧إن عنوان البنك المسجل ھو ص.ب. 

، وھي شركة المساھم الرئیسي فیھا ھو حكومة )،(الشركة األممؤسسة دبي لالستثمار% ل٥٥٫٦مملوكة بنسبة لمجموعة اإن 
دبي. 

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة٢

ً "إعداد التقاریر المالیة ٣٤للمعیار المحاسبي الدولي رقم تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة وفقا
المرحلیة".

المجموعة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مع تلك السیاسات تتماشى السیاسات المحاسبیة التي تطبقھا
لم یكن . ٢٠١٢دیسمبر ٣١التي طبقتھا المجموعة عند إعداد البیانات المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

من الجدیدة والمعدلة وتفسیرامعاییر التقاریر المالیة الدولیةالعتماد  ینایر ١ت لجنة مسائل التقاریر المالیة الدولیة ابتداًء
أثر على البیانات المالیة المرحلیة الموجزة للمجموعة.٢٠١٣

ال تشمل ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة كافة المعلومات المطلوبة للبیانات المالیة الموحدة السنویة الكاملة 
باإلضافة لذلك فإن وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في للمجموعةات المالیةویجب قراءتھا مع البیان

ال تشیر بالضرورة إلى النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة ٢٠١٣سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعة النتائج لفترة 
.٢٠١٣دیسمبر ٣١المنتھیة في 

بیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكام ھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة عند إعداد ھذه ال
٢٠١٢دیسمبر ٣١للمجموعة وكانت المصادر الرئیسیة للتقدیر ھي نفسھا المطبقة في البیانات المالیة الموحدة كما في 

وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. 

التقدیرات )أ(

وتقدیرات إن إع داد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة یتطلب من اإلدارة أن تضع أحكاماً
وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات 

والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

طر المالیةإدارة المخا)ب(

تتفق أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة للمجموعة مع تلك المعلنة في البیانات المالیة الموحدة كما في وعن 
. ٢٠١٢دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٩

نقد وودائع لدى المصرف المركزي٣

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ----------------

مدققة
٢٠١٢ر دیسمب٣١

ألف درھم
---------------

٢٫٩٤٧٫٤٣٧٢٫٤٩٧٫٢٤٨نقد

ودائع إلزامیة وخاصة بدون فوائد لدى المصرف 
المركزي

١٧٫٤٧٣٫٥٨٣١٤٫٣١٨٫٨٥١

١٫٤٦٩٫٤٨٤٤٫٧٥٠٫٧٦٣إیداعات خاضعة لفوائد لدى المصرف المركزي

١١٫٨٢٤٫٦١٨٩٫٢٠٥٫٠٠٠فوائد لدى المصرف المركزيتحملشھادات ودائع 

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

٣٣٫٧١٥٫١٢٢٣٠٫٧٧١٫٨٦٢

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

إن متطلبات االحتیاطي المحتفظ بھا لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بالدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي 
یومیة وال یمكن سحبھا دون موافقة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة لیست متاحة لالستخدام في عملیات المجموعة ال

المركزي. یتغیر مستوى االحتیاطیات المطلوبة كل شھر طبقا لتوجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي وفقا 
.٢٢/١١/١٩٩٩الصادر بتاریخ ٢١/٩٩للتعمیم رقم 

المستحق من البنوك ٤

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درھم
 ----------------

مدققة
٢٠١٢دیسمبر ٣١

ألف درھم
---------------

١٫٧٧٠٫٥٠٢٢٫٣٩٥٫٠٥١المستحق من البنوك المحلیة

١٥٫٠٥١٫٩٧٦١٥٫٠٨٣٫٣٩٦المستحق من البنوك األجنبیة
------------------------------
١٦٫٨٢٢٫٤٧٨١٧٫٤٧٨٫٤٤٧

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



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١٠

القروض و الذمم المدینة٥

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر ٣٠

ألف درھم
 ----------------

مدققة
٢٠١٢بر دیسم٣١

ألف درھم
---------------

سحوبات على المكشوف
٩٥٫٦٤٧٫٤٠١٨٤٫٣٢٦٫٥١٦

قروض آلجل
١٠٧٫٢٦٨٫٥٣٠١٠٦٫٨١١٫٩٥٤

قروض مقابل إیصاالت أمانة
٤٫٩٩٨٫٤٠٨٣٫٢٤٧٫٥٨٠

٥٫٠٠٤٫٧٨٧٢٫٧٧٧٫٧٩٧سندات مخصومة

٣٫٨٨٧٫٦٦٦٣٫١٩٦٫٨٦٧ذمم مدینة لبطاقات االئتمان

١٫٧٣٠٫٩٤٤٥٩٧٫٨٠٩ىأخر
 ------------------- -----------------

٢١٨٫٥٣٧٫٧٣٦٢٠٠٫٩٥٨٫٥٢٣إجمالي القـروض و الذمم المدینة

٣٤٩٫٨٢٣٤١٦٫٥٤٩أدوات دین أخرى
 ------------------- -----------------

٢١٨٫٨٨٧٫٥٥٩٢٠١٫٣٧٥٫٠٧٢إجمالي القـروض و الذمم المدینة

)١٤٫٥٠٩٫٢٣٢()١٦٫٦٣٤٫٥١٧(القیمة النخفاضقصاً: مخصصات نا
 ------------------- -----------------

٢٠٢٫٢٥٣٫٠٤٢١٨٦٫٨٦٥٫٨٤٠
====================

٢٩٫٧٢٣٫٩٤١التي تعرضت النخفاض في القیمةالقروض و الذمم المدینةإجمالي 
===========

٢٨٫٧١٦٫٧٤١
===========



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١١

القروض والذمم المدینة (تتمة)٥

التحلیل حسب النشاط االقتصادي

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

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر ٣٠

ألف درھم
 ----------------

مدققة
٢٠١٢دیسمبر ٣١

ألف درھم
--------------- ---

١٣٫٧٧٤١٥٫٠٧٠الزراعة و األنشطة المتصلة بھا 

٣٥١٫١٦١٢٣١٫٨٧١االحتجارالتعدین و

٦٫٢٩٠٫٤٤١٦٫٠١٤٫٧٣٣الصناعة 

٧٫٤٤٤٫٤٦٥٧٫١٨٧٫٦٩٥اإلنشاءات 

١٠٫٣١٥٫١٤٣٧٫٤٠٩٫٨٥٦التجارة 

٤٫١٩٢٫٥٦٦٤٫٨٣٥٫١٥١المواصالت واالتصاالت 

٢٠٫٤١٧٫٢٧٨١٧٫٨٠٩٫٢٠٧الخدمات 

٨٦٫٥٥١٫٥٨٨٧٥٫٤٥٧٫٣١٧حكومي 

٣١٫٣٠٧٫٧٥٥٢٨٫١٥٢٫٢٦٧وآخرونأفراد–الشخصیة 

١٨٫٦٠٠٫٨١٧٢٠٫٩٦٧٫٩٥٤العقارات 

٢٥٫٤٦٧٫٠٣٤٢٦٫٥٥٨٫٢٥٨مؤسسات مالیة أخرى وشركات استثماریة

٧٫٩٣٥٫٥٣٧٦٫٧٣٥٫٦٩٣أخرى 

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

٢١٨٫٨٨٧٫٥٥٩٢٠١٫٣٧٥٫٠٧٢إجمالي القروض والذمم المدینة 

)١٤٫٥٠٩٫٢٣٢()١٦٫٦٣٤٫٥١٧(ناقصاً: مخصصات انخفاض القیمة 

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

٢٠٢٫٢٥٣٫٠٤٢
==========

١٨٦٫٨٦٥٫٨٤٠
==========



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١٢

القروض والذمم المدینة (تتمة)٥

الحركة في مخصصات انخفاض القیمة المحدد
 ------------------------------------------

غیر مدققة
التسعة فترة 

شھر المنتھیة فيأ
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درھم
---------------

غیر مدققة
التسعةفترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٢سبتمبر٣٠

ألف درھم
 --------------

١١٫٢٦٩٫١٥٤٨٫٠٥٦٫٧٩٢ینایر١الرصید كما في 

٢٫٢٢٢٫٧٨٩٢٫٥٨٩٫٢٧٦مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل الفترة 

)٢٢٣٫٩١٩()١٩٠٫٥٩٦(تحصیالت خالل الفترة/ت استردادعملیا

-)١٦٫٩٧٠(المبلغ المحول إلى التمویل اإلسالمي

)٦٣٫٥٥٧()٦٩٫٥٢٢(فائدة مخصومة على قروض تعرضت النخفاض في القیمة

)٦٦٫٨٩٧()٥٥٫١٠٣(مبالغ مشطوبة خالل الفترة

)٨٩٨(وتعدیالت أخرىالصرف 
 -----------------

٣٫٨١٤
-------------

١٣٫١٥٨٫٨٥٤سبتمبر٣٠الرصید كما في 
----- ------ ------

١٠٫٢٩٥٫٥٠٩
 ------- ------

الحركة في مخصصات انخفاض القیمة الجماعي
---------------------------------------------

٣٫٢٤٠٫٠٧٨٣٫٤٢٧٫٤٤٠ینایر١كما في الرصید 

)١٠٤٫٢١٧(٢٩٤٫٧٧٤مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل الفترة

-)٦٥٫٧٢٥()٦المبلغ المحول إلى التمویالت اإلسالمیة (اإلیضاح رقم 

-٦٫٥٣٦الصرف وتعدیالت أخرى 

--------- --------------- ------
٣٫٤٧٥٫٦٦٣سبتمبر٣٠الرصید كما في 

------ ---------
٣٫٣٢٣٫٢٢٣

------ ---------
١٦٫٦٣٤٫٥١٧١٣٫٦١٨٫٧٣٢اإلجمالي

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



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١٣

الذمم المدینة من التمویل اإلسالمي٦

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر ٣٠

ألف درھم
 --------------------

مدققة
٢٠١٢دیسمبر٣١

ألف درھم
 --------------------

١٩٫٠٨٨٫٧٦٠١٥٫٧٦٨٫٨٨٤ابحةمر

١١٫٦٨٥٫٥١٢١١٫٥٢٢٫٥٧٨إجارة

٨٥٠٫٠٦٩٨٢٤٫٩١٦ذمم مدینة لبطاقات االئتمان  

٢٫٥٢٣٫٦٩٨٣٫٨٦٧٫٩٥٠وكالة

١٫٢٥٨٫٠٢٧١٫٢٩٤٫٩٧٨استصناع 

١٫٨٤٩٫٦٧٠١٫٤٤٩٫٥٥١أخرى 

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

٣٧٫٢٥٥٫٧٣٦٣٤٫٧٢٨٫٨٥٧اإلسالميإجمالي الذمم المدینة من التمویل 

)١٫٣٤٧٫٣٣٨()٢٫١١٧٫٨٩٢(ناقصاً: اإلیرادات المؤجلة 

)٢٫٠٨٥٫٩٥١()٣٫٠٣١٫٧١٧(ناقصاً: مخصصات انخفاض القیمة 

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

٣٢٫١٠٦٫١٢٧٣١٫٢٩٥٫٥٦٨

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

إلسالميإجمالي الذمم المدینة من التمویل ا

التي تعرضت النخفاض في القیمة

٦٫١٧٤٫١٨٤
==========

٤٫٨٩١٫٨٩٧

=========

بغرض إصدار صكوك مدیونیة.ملیار درھم] ٣٫٧: ٢٠١٢[ملیار درھم ٣٫٧تم توریق موجودات إجاره للشركات بمبلغ 



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١٤

الذمم المدینة من التمویل اإلسالمي (تتمة)٦

صاديالتحلیل حسب النشاط االقت
 --------------------------------

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر ٣٠

ألف درھم
 --------------------

مدققة
٢٠١٢دیسمبر٣١

ألف درھم
 --------------------

٨٫٥١٥٢٨٫٥٦٨الزراعة و األنشطة المتصلة بھا 

-٩٩٫٨٥١التعدین واالحتجار

٨٠٥٫٨٢٣٨٥٢٫٢٤٨الصناعة  

٨٤٢٫٥٧٨٦٠٢٫٦٤٨ءات اإلنشا

١٫٤٨٣٫٤٩٤١٫١٢٤٫٨١٥التجارة 

٣٠٥٫٢٨١١٩٦٫٢١٣المواصالت واالتصاالت 

١٫٨٩٣٫٢٤٠٢٫٢٣٢٫٥٩١الخدمات 

٢٣٩٫٠٧٠٢٥٣٫٨٥٥حكومي 

١٧٫٢٦٤٫٥٧٤١٣٫٦٧٧٫١٨٧وآخرونأفراد –الشخصیة 

٨٫٣٨٣٫٠٦٥٨٫٥٢٧٫٣٧٣العقارات 

٤٫٧٥٨٫٤٢٠٦٫٢٠٤٫٤٣٢مؤسسات مالیة وشركات استثماریة

١٫١٧١٫٨٢٥١٫٠٢٨٫٩٢٧أخرى 
 ----------------- ---------------

٣٧٫٢٥٥٫٧٣٦٣٤٫٧٢٨٫٨٥٧التمویل اإلسالميالذمم المدینة من إجمالي 

)١٫٣٤٧٫٣٣٨()٢٫١١٧٫٨٩٢(ناقصاً: اإلیرادات المؤجلة

مخصصات انخفاض القیمة  )٢٫٠٨٥٫٩٥١()٣٫٠٣١٫٧١٧(ناقصاً
------------ ---------------- ---

٣٢٫١٠٦٫١٢٧٣١٫٢٩٥٫٥٦٨
==================



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١٥

الذمم المدینة من التمویل اإلسالمي (تتمة)٦

الحركة في مخصصات انخفاض القیمة المحدد
 ------------------------------------------

غیر مدققة
التسعةعن فترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٣سبتمبر ٣٠

ألف درھم
---------------

غیر مدققة
التسعةعن فترة 

أشھر المنتھیة في
٢٠١٢سبتمبر٣٠

ألف درھم
 --------------

١٫٧٢٦٫٠٢٨١٫٠٨٨٫٢٩٣ینایر١الرصید كما في 

٩٠٩٫٦٢٧٦٦٩٫٥٥٠مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل الفترة 

)٦٫٨٥٤()٦٤٫٠٩٤(تحصیالت خالل الفترة/عملیات استرداد

-١٦٫٩٧٠المبلغ المحول من القروض والذمم المدینة

)٣٣٥(-المبالغ المشطوبة خالل الفترة 
 --------------------- ---------------------

٢٫٥٨٨٫٥٣١١٫٧٥٠٫٦٥٤سبتمبر٣٠الرصید كما في 
 --------------------- ---------------------

ي مخصصات انخفاض القیمة الجماعيالحركة ف
---------------------------------------------

٣٥٩٫٩٢٣٣٢٤٫٤٩٣ینایر١الرصید كما في 

١٧٫٥٣٨٢٤٫٦٨٠مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل الفترة 

-٦٥٫٧٢٥)٥المبلغ المحول من القروض والذمم المدینة (إیضاح رقم 
 --------------- ------ ---------------------

٤٤٣٫١٨٦٣٤٩٫١٧٣سبتمبر ٣٠الرصید كما في 
 --------------------- ---------------------

٣٫٠٣١٫٧١٧اإلجمالي
=========

٢٫٠٩٩٫٨٢٧
==========

أوراق مالیة للمتاجرة٧

٢٠١٣سبتمبر٣٠

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

محلیة

ألف درھم

-------- ---

إقلیمیة 

ألف درھم

 -----------

دولیة

ألف درھم

 -----------

اإلجمالي

ألف درھم

 -----------

١٩٣٫٢٢٩-٩٥٫٧٤٥٩٧٫٤٨٤سندات حكومیة 

٤٥٨٫٣٢٥٦٫٦٠١٧٦٫٧٧٣٥٤١٫٦٩٩سندات شركات 

١٧٫٤١٥٣٫٩٤٥٦٫٢٤٨٢٧٫٦٠٨أسھم 

٣٠٧٫٣١٥--٣٠٧٫٣١٥أخرى

 ----------- ---------- -------- -----------
٨٧٨٫٨٠٠١٠٨٫٠٣٠٨٣٫٠٢١١٫٠٦٩٫٨٥١
========================



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١٦

أوراق مالیة للمتاجرة(تتمة)٧

٢٠١٢دیسمبر ٣١

محلیة

ألف درھم

----------

إقلیمیة

ألف درھم

----------

دولیة

ألف درھم

----------

اإلجمالي

ألف درھم

----------

٢٢٩٫٣٣٤-١٦٦٫٤٩٨٦٢٫٨٣٦حكومیةسندات 

٣٢٦٫٥٤١٢٩٣٫٩٩٩٢٫٧٨٩٦٢٣٫٣٢٩سندات شركات

٤٢٫٠٣٢٢٫٧٢٩٤٤٫٧٦١-أسھم 

٣٢٣٫٤٤٨--٣٢٣٫٤٤٨أخرى

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

٨١٦٫٤٨٧٣٩٨٫٨٦٧٥٫٥١٨١٫٢٢٠٫٨٧٢

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

إعادة تصنیف أوراق مالیة من بین أوراق مالیة للمتاجرة: 

، ٧والمعاییر الدولیة لكتابة التقاریر رقم ٣٩ووفقا للتعدیالت التي طرأت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٠٨في عام 
ة متاحة للبیع.  اعترفت المجموعة قامت المجموعة بإعادة تصنیف بعض األوراق المالیة للمتاجرة إلى أوراق مالیة استثماری

بالموجودات المالیة المؤھلة بموجب التعدیالت والتي غیرت بشأنھا ھدفھا وھو أنھا لم تعد تحتفظ بھذه الموجودات المالیة 
٢٠٠٨بغرض بیعھا على المدى القصیر. حددت المجموعة أن سیاق تدھور األسواق المالیة خالل النصف الثاني من سنة 

ا نادرة تسمح بإعادة التصنیف من فئة التداول.شكلت ظروف

للمعیار المحاسبي الدولي رقم  ً من ٣٩وفقا للقیمة ٢٠٠٨یولیو ١وتعدیالتھ، تم إجراء عملیات إعادة تصنیف اعتباراً ً وفقا
إعادة تصنیف بعض األوراق المالیة المحتفظ  بھا  للمتاجرة التي تم العادلة كما في ذلك التاریخ. باإلضافة إلى ذلك، تم الحقاً

، ولذا، فإن ھااستحقاقعند خالل فترة ما بعد التصنیف، تم استرداد بعض من ھذه األوراق المالیة.٢٠٠٨یولیو ١شراؤھا بعد 
یوضح الجدول التالي األوراق كما في تاریخ إعداد ھذا التقریر.القائمة القیمة الحالیة والعادلة تعكس قیمة األوراق المالیة  

مالیة المحتفظ بھا للمتاجرة بعد إعادة تصنیفھا كأوراق مالیة استثماریة متاحة للبیع وقیمھا الدفتریة وقیمھا العادلة.ال

٢٠٠٨یولیو ١
ألف درھم

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

٢٠١٢دیسمبر٣١
ألف درھم

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

٢٠١٣سبتمبر٣٠
ألف درھم

-------------------------------
القیمة الدفتریة 

 -----------
القیمة العادلة
 ------------

القیمة الدفتریة 
 -----------

القیمة العادلة
 ------------

القیمة الدفتریة 
-------- -----

القیمة العادلة
 -------------

األوراق المالیة المحتفظ بھا 
ا للمتاجرة بعد إعادة تصنیفھ
إلى أوراق مالیة استثماریة 

٩٩٣٫٤٩١متاحة للبیع
 -----------

٩٩٣٫٤٩١
 -----------

١٦٤٫٠١٢
 -----------

١٦٤٫٠١٢
 -----------

٢٣٫٣٩٢
 -----------

٢٣٫٣٩٢
 -----------

٩٩٣٫٤٩١
======

٩٩٣٫٤٩١
======

١٦٤٫٠١٢
======

١٦٤٫٠١٢
======

٢٣٫٣٩٢
======

٢٣٫٣٩٢
======



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١٧

أوراق مالیة للمتاجرة(تتمة)٧

فیما یتعلق بالموجودات المالیة وبیان اإلیرادات الشاملة األخرىفي بیان اإلیرادات المثبتةیوضح الجدول أدناه المبالغ 
:مالیة استثماریة متاحة للبیعالمعاد تصنیفھا من فئة األوراق المالیة للمتاجرة إلى أوراق

بیان الدخل 
ألف درھم

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

حقوق الملكیة 
ألف درھم

 --------------
)٢٠٠٨یونیو ٣٠فترة ما قبل إعادة التصنیف (

-)١٦٫٦٦١(صافي خسارة المتاجرة 
 ------------ -----------

)١٦٫٦٦١(-
============

إعادة التصنیففترة ما بعد
)٢٠١٣سبتمبر٣٠–٢٠٠٨یولیو ١(

-١٠٥٫٦١٧إیرادات الفوائد

٧٫٩٨٨-صافي التغیر في القیمة العادلة 
------- ----------- ----

١٠٥٫٦١٧٧٫٩٨٨
============

لو لم تتم إعادة ٢٠١٣سبتمبر٣٠ي في بیان الدخل للفترة المنتھیة فتثبیتھایوضح الجدول التالي المبالغ التي كان سیتم 
التصنیف:

أشھرالتسعةفترة 
المنتھیة في

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

ألف درھم
--------- ------

١٫١٨١المتاجرة خسارةصافي 
=====



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١٨

أوراق مالیة استثماریة ٨

٢٠١٣سبتمبر٣٠

محلیة
ألف درھم

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

إقلیمیة
ألف درھم

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

دولیة
ألف درھم

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

اإلجمالي
ألف درھم

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

محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

١٨٠٫٥٩٤-٤٨٫٩٥٢١٣١٫٦٤٢سندات حكومیة

١٢٫٠٦٧٨٣٫٤٨٩٤٥٫٩١٦١٤١٫٤٧٢سندات شركات 

--------------- ------------------------------- -------------
٦١٫٠١٩٢١٥٫١٣١٤٥٫٩١٦٣٢٢٫٠٦٦

--------------- --------------------------------------------
متاحة للبیع

٢٤٢٫١٨٦٤٫٨١٤٫٢٣٣١٫٥٦٣٫١٦٨٦٫٦١٩٫٥٨٧سندات حكومیة

٣٫٩٦٠٫٠٦٢١٫٤٥٨٫٤٩٠١٫١٠٧٫٥٤٨٦٫٥٢٦٫١٠٠سندات شركات

٧٧١٫٤٣٢٨٠٢٫٥٥٥٨٨٫٠٠٢١٫٦٦١٫٩٨٩أسھم 

١٧٠٫٩٤٧٦٢٠٫٦٧٣٣٦٥٫٣٢٦١٫١٥٦٫٩٤٦أخرى 

--------------------------------------------------------- ----
٥٫١٤٤٫٦٢٧٧٫٦٩٥٫٩٥١٣٫١٢٤٫٠٤٤١٥٫٩٦٤٫٦٢٢

-------------------------------------- ------- ----------------
مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

األرباح أو الخسائر 

٦٨٫٩٤٦-٦٫٤٦٥٦٢٫٤٨١أسھم 

٤٦٦٫٤٧٨١٫٨٨٤٦٠٫٤٥٩٥٢٨٫٨٢١أخرى

------------------------------------------------------------
٤٧٢٫٩٤٣٦٤٫٣٦٥٦٠٫٤٥٩٥٩٧٫٧٦٧
--------------------------------------------- --------------

٥٫٦٧٨٫٥٨٩٧٫٩٧٥٫٤٤٧٣٫٢٣٠٫٤١٩١٦٫٨٨٤٫٤٥٥

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



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

١٩

أوراق مالیة استثماریة (تتمة) ٨

٢٠١٢دیسمبر ٣١
محلیة

ألف درھم
------ ----

إقلیمیة
رھمألف د
------- ---

دولیة
ألف درھم

------- ---

اإلجمالي
ألف درھم

--- -------
محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 

١٧٧٫٠٤٣-٥٩٫٧٥١١١٧٫٢٩٢سندات حكومیة 
١٤٨٫٢٧٣٧٣٫٣٢٦٢١٫٧٥٥٢٤٣٫٣٥٤سندات شركات 

 ---------- ---------- ---------- ----------
٢٠٨٫٠٢٤١٩٠٫٦١٨٢١٫٧٥٥٤٢٠٫٣٩٧
 ---------- ---------- ---------- ----------

متاحة للبیع 
٢١١٫٠٧٥١٫٤٥٣٫٧٤٤١٫٣٥٢٫٩٧٩٣٫٠١٧٫٧٩٨سندات حكومیة 
٤٫٨٩٦٫٢٩٤١٫٠٨٦٫٠٨٤١٫١٣٢٫٩٠٥٧٫١١٥٫٢٨٣سندات شركات 

٤٧٤٫١٩٠٨٦٥٫٠٧٨٤٧٩٫٦٢٤١٫٨١٨٫٨٩٢أسھم 
٢٣٣٫٦٨٥٧١٤٫٤٦٢٥٢٩٫٣٩٩١٫٤٧٧٫٥٤٦أخرى 

 -------------- -------------- -------------- --------------
٥٫٨١٥٫٢٤٤٤٫١١٩٫٣٦٨٣٫٤٩٤٫٩٠٧١٣٫٤٢٩٫٥١٩

 -------------- -------------- -------------- --------------
مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة 

٦٢٫٤٤٧-٣٫٢٥٠٥٩٫١٩٧أسھم 
٢٧٢٫٤٢٠٢٫١٣٥٧٨٫٥٦٥٣٥٣٫١٢٠أخرى

 -------------- -------------- -------------- --------------
٢٧٥٫٦٧٠٦١٫٣٣٢٧٨٫٥٦٥٤١٥٫٥٦٧

 -------------- -------------- -----------------------------
٦٫٢٩٨٫٩٣٨٤٫٣٧١٫٣١٨٣٫٥٩٥٫٢٢٧١٤٫٢٦٥٫٤٨٣

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

تشتمل األوراق المالیة االستثماریة على استثمارات في صنادیق عقاریة كما یلي: 

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درھم

مدققة 
٢٠١٢دیسمبر ٣١

ألف درھم
----------------------------------

١١٫٩٩٤١٢٫٨٠٨خسائر أو الاألرباحمصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

٧٤٩٫٠٦٥٩٠٠٫٧٤٦متاحة للبیع
 ---------- ----------
٧٦١٫٠٥٩٩١٣٫٥٥٤
============



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٠

االستثمار في / بیع شركات تابعة٩

االستحواذ على بنك بي ان بي باریبا مصر)أ(

بنك بي ان بي ("بنك بي ان بي باریبا مصرأسھمفي% ٩٥٫٢نسبة على المجموعة، استحوذت ٢٠١٣یونیو ٩بتاریخ 
.)ملیون درھم١٫٧٤٨(ملیون دوالر أمریكي٤٧٦بمبلغ باریبا مصر")

ملیون دوالر أمریكي٢٤% من األسھم مقابل٤٫٨بنسبة األقلیة قامت المجموعة باالستحواذ على حصة ٢٠١٣في سبتمبر 
.)ملیون درھم٨٨(

والمطلوبات المستحوذ علیھا: موجوداتللالعادلة موضح أدناه القیمة 

ملیون درھم 
-----------

المستحوذ علیھاالموجوداتصافي 
١٫٠٨٦نقد وودائع لدى المصرف المركزي

٢٫٩٣٩مستحق من البنوك
٣٫٥٥٤القروض والذمم المدینة
١٫٦٤٩أوراق مالیة استثماریة

٤٢١الممتلكات والمعدات
٤٢أخرى موجودات
مطلوبات

٧٫٧٣٥ودائع العمالء
٤٢٦مستحق للبنوك

٢٨٤مطلوبات أخرى 
 ---------

١٫٢٤٦المستحوذ علیھا الموجوداتالقیمة العادلة لصافي 
٥٩٢الشھرة التجاریة واألصول غیر الملموسة

 ---------
١٫٨٣٨مقابل الشراء

=====
ممثلة بـ: 

١٫٨٣٦مقابل شراء مدفوع نقداً
٢تكلفة مرسملة ذات عالقة باالستحواذ

-- -------
١٫٨٣٨اإلجمالي

=====

ومقابل المستحوذ علیھا للموجوداتالعادلة الفرق بین القیمة والموجودات غیر الملموسةتمثل الشھرة التجاریة
١١جوع إلى اإلیضاح رقم یرجى الر. والمطلوبات من قبل خبیر خارجيللموجوداتالشراء. تم تحدید القیمة العادلة 

.واألصول غیر الملموسةالشھرة التجاریة للحصول على تفاصیل حول 

وأدرج ملیون درھما٢٤٫٤ًمبلغدفعتم درھم، ملیون ٢بقیمة المتعلقة باالستحواذالمرسملةالتكالیفإلىباإلضافة 
. اإلداریة والعمومیةالمصروفات ضمن

یونیو ٩منذ المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعةالدخلبیانات المدرجة في با مصربنك بي ان بي باریإیراداتإن 
في تحقیق أرباح بمبلغ . ملیون درھما٢٠٠٫٨ًبلغت٢٠١٣ ملیون ٧٦٫٩ساھم بنك بي ان بي باریبا مصر أیضاً
خالل نفس الفترة. درھماً

لكانت بیانات الدخل المرحلیة الموجزة الموحدة ٢٠١٣نایر ی١فیما لو تم دمج بنك بي ان بي باریبا مصر من تاریخ 
.   ملیون درھما١٤٩٫٦ًوأرباح بمبلغ ملیون درھما٤٤٧ًللمجموعة قد اشتملت على إیرادات بمبلغ 



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢١

(تتمة)االستثمار في / بیع شركات تابعة٩

بیع حصة في داینرز كلوب ذ.م.م.)ب(

(ذ.م.م)، وھي شركة ٩٩ة لبیع ، أبرمت المجموعة اتفاقی٢٠١٢في دیسمبر  % من أسھم داینرز كلوب اإلمارات 
.تابعة للمجموعة

نتورك انترناشیونال،  % من أسھم داینرز كلوب اإلمارات إلى ٩٩، استكملت المجموعة بیع ٢٠١٣وخالل عام 
المجموعة حقوق باعت%. نتیجة التفاقیة البیع، ٥١الخاضعة لسیطرة مشتركة، وتبلغ حصة مساھمة المجموعة فیھا 

داینرز كلوب اإلمارات إلى نتورك إنترناشیونال، مع االحتفاظ بإصدار الخاصة بشركةاالمتیاز والترخیص التجاري 
البطاقات وأعمال حساب السفر داخل المجموعة. 

شركات زمیلة وائتالفات مشتركةاالستثمار في١٠

انخفاض مما أدى إلى (ش.م.ع)ركة االتحاد العقاریةھا في شمن أسھم%٣٢٫٦ھذه الفترة، باعت المجموعة خالل
%.  نتیجة لھذه المعاملة لم یعد للمجموعة تأثیر ١٥إلى ٢٠١٢دیسمبر ٣١% كما في ٤٧٫٦مساھمة المجموعة من 

تم تصنیف األسھم المتبقیة حالیا كاستثمار .األسھماحتسابعلى شركة االتحاد العقاریة (ش.م.ع) وأوقفت جوھري 
بیع. متاح لل

االستثمار والقیمة العادلة استبعادتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة لالستثمار في شركة زمیلة وعائدات البیع من 
المتبقیة في بیان الدخل.لألسھم) األسھم(في تاریخ توقف المجموعة عن احتساب 

:حصة في شركة زمیلةاستبعاداألرباح عن 

ألف درھم
٢٠١٣٥٣١٫٧٣٤ینایر ١كما في ة لالستثمار في شركة زمیلةالقیمة الدفتری

ناقصا:
٤٤٩٫١٥٤االستثمار في شركة زمیلةاستبعادعائدات البیع من 

٢٧٣٫١٤١) للحصص المتبقیةاألسھمالقیمة العادلة (في تاریخ توقف المجموعة عن احتساب 
 -------------

١٩٠٫٥٦١حصة في شركة زمیلةاستبعادالربح عن 
========



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٢

الشھرة التجاریة والموجودات غیر الملموسة١١
الشھرة التجاریة
---------------

عند االستحواذموجودات غیر ملموسة
--------------------------------------------------

اإلجمالي 
-------------

رخصة 
مصرفیة

برامج 
كمبیوتر

عالقات
العمالء 

اسیةودائع أس
غیر ملموسة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم٢٠١٣سبتمبر٣٠
 ---------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------- ------------

التكلفة:

٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٥٦٤٫٧٦٠٦٫٢٣٢٫٣٧٦-٥٫٥٠٠٫٨٤٥ینایر ١الرصید كما في 

٩٩٫٠٠٠٥٩٢٫٣٥١--١٣٦٫٣٥١٣٥٧٫٠٠٠)أ(إضافات 
----------------------------------------------------------------------------------
٥٫٦٣٧٫١٩٦٣٥٧٫٠٠٠٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٦٦٣٫٧٦٠٦٫٨٢٤٫٧٢٧

===============================================
اإلطفاء وانخفاض القیمةناقصا: 

٩٫٢٨١١٥٠٫١٧٤٣١٧٫٠٠٠٤٨١٫٣٥٨-٤٫٩٠٣ینایر ١الرصید كما في 
١٫٥٠٠٤٥٫٧٥٠٤٧٫٢٥٠---للفترة وانخفاض القیمةاإلطفاء

----------------------------------------------------------------------------------
٩٫٢٨١١٥١٫٦٧٤٣٦٢٫٧٥٠٥٢٨٫٦٠٨-٤٫٩٠٣سبتمبر٣٠الرصید كما في 

-------------- ---------------------------------------------------------------------
الشھرة التجاریة والموجودات غیر صافي

الملموسة
٥٫٨١٦٣٠١٫٠١٠٦٫٢٩٦٫١١٩-٥٫٦٣٢٫٢٩٣٣٥٧٫٠٠٠

===============================================
٢٠١٢دیسمبر ٣١

-------------------
٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٥٦٤٫٧٦٠٦٫٢٣٢٫٣٧٦-٥٫٥٠٠٫٨٤٥التكلفة 

٩٫٢٨١١٥٠٫١٧٤٣١٧٫٠٠٠٤٨١٫٣٥٨-٤٫٩٠٣ناقصا: اإلطفاء وانخفاض القیمة

---------------------------------- ----------- ----- ------------ --------------
ر  صافي الشھرة التجاریة والموجودات غی

الملموسة
٧٫٣١٦٢٤٧٫٧٦٠٥٫٧٥١٫٠١٨--٥٫٤٩٥٫٩٤٢

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

. تشتمل بنك بي ان بي باریبا مصرحواذ علىتشتمل األصول الملموسة على تلك التي تم االعتراف بھا كجزء من االست)أ
على مدى      تم إطفاء الودائع األساسیة یعلى الودائع األساسیة والرخصة المصرفیة. المستحوذة الملموسة غیراألصول

. محدودة المدةغیر لرخصة المصرفیة وإن االعمر االنتاجي وھو سنوات ٣

التي تم االستحواذ بنك بي ان بي باریبا مصرعاون المتوقع والمزایا األخرى من أصول وأنشطة تمثل الشھرة التجاریة الت
علیھا. 



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٣

الموجودات األخرى١٢

غیر مدققة 
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درھم 
----------------

مدققة
٢٠١٢دیسمبر٣١

ألف درھم 
----------------

١٫٤٨٢٫١٣٧١٫١٧٨٫٠٧٠فوائد مستحقة مدینة
١٢٠٫٣١١١٤٣٫٧٩٧القبضأرباح مستحقة–تمویل إسالمي 

٢٢١٫٩٣٣٢١٦٫٤٣٤مدفوعات مقدما وسلفیات أخرى 
٩٩٦٫١٩٦٦٧١٫١٥٧مدینون مختلفون وذمم مدینة أخرى

٣٫٠٦٤٫٥١٨١٫٢٨٠٫٤٤٦المخزون
٤٣١٫٣٣٣٤٧٦٫١٠٦القیمة العادلة للودیعة (أ)

٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٦٣٩٫٣٣٥القیمة العادلة للضمان (ب) 
١٫٦٦٢٫٩٤٨٨٣٣٫٥٢٩أخرى

--------------------------------
٩٫٩٧٩٫٣٧٦٦٫٤٣٨٫٨٧٤

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

المجموعة ودیعة من وزارة المالیة في دولة استلمت، ٢٠١١في أكتوبر عند االستحواذ على مصرف دبي)أ(
ھم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة المتاح في السوق. وفقا ملیار در٢٫٨بمبلغاإلمارات العربیة المتحدة 
المالي مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھ تكالیف المعامالت التي یمكن تثبیت االلتزاملسیاسة المجموعة، ینبغي 

ألنھ قد تم استالم الودیعة أعاله بس عر فائدة أقل أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ أو إصدار االلتزام المالي. نظراً
البیانات المالیة فيملیون درھم ٥٤٣القیمة العادلة بواقع تثبیت أرباحمن سعر الفائدة المتاح في السوق، فقد تم 

سنوات) بمعدل الفائدة الفعلي.٨، والتي سیتم إطفاؤھا على مدى الفترة الزمنیة للودیعة (٢٠١١لعام

ألیة خسائر في تاریخ االستحواذ وأي في ما یتعلق باالستحواذ على مصرف دبي، قدمت )ب( حكومة دبي ضماناً
خسائر مستقبلیة تتعلق بالموجودات والمطلوبات التي كانت موجودة في تاریخ االستحواذ للسنوات السبع المقبلة

من تاریخ االستحواذ) ملیون درھم القیمة العادلة للضمان كما في تاریخ االستحواذ.٧٦٨. یمثل مبلغ (اعتباراً

سبتمبر٣٠المنتھیة بتاریخ أشھرالتسعةفترة خالل ملیون درھم٣٦١زادت القیمة العادلة للضمان بمبلغ 
بصورة أساسیة بالزیادة في مخصص انخفاض القیمة للموجودات التي كانت موجودة في والتي تتعلق ٢٠١٣

تاریخ االستحواذ على مصرف دبي. 

سالمیةوودائع العمالء اإلودائع العمالء١٣

ودائع العمالء

(٣٫٧٠٢تشمل ودائع العمالء  ً باألموالملیون درھماً) فیما یتعلق ١١٫٥٠٢: ٢٠١٢دیسمبر ٣١ملیون درھما
ً. خالل الفترة، ٢٠٠٨من وزارة المالیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في العام المستلمة  سددت المجموعة مبلغا

المستلمة من وزارة المالیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة في األموالبخصوص ملیون درھما٧٫٨٠٠ًبقیمة 
.٢٠٠٨العام 

ودائع العمالء اإلسالمیة

(١٫٠٨٢تشمل ودائع العمالء اإلسالمیة  ً األموالملیون درھماً) بشأن ١٫٠٨٢: ٢٠١٢دیسمبر٣١ملیون درھما
. ٢٠٠٨لعربیة المتحدة في العام المستلمة من وزارة المالیة لدولة اإلمارات ا
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(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٤

الدیون المصدرة وأموال مقترضة أخرى١٤

مدققة غیر مدققة 
٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

ألف درھم ألف درھم
--------------- ------ -----------

١٤٫٧٥٢٫٩٨٩١٣٫٨٣٠٫٦٧٠*برنامج  السندات متوسطة األجل

٣٫٠٣٧٫٠٦٤٣٫٣٦٠٫١٢٢من توریق القرضالقروض المجمعة 
----------------------------
١٧٫٧٩٠٫٠٥٣١٧٫١٩٠٫٧٩٢
================

درھم) ناتج عن ملیون ١٫٩٣٤–٢٠١٢ملیون درھم ( ٣٫٧١٩وقدره بمبلغسندات الشق الثاني على تشتمل *
اإلیداعات العامة والخاصة.

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درھم
---------------- -

مدققة
٢٠١٢دیسمبر ٣١

ألف درھم
 -------------- ---

١٧٫١٩٠٫٧٩٢١٥٫٦٣٦٫٨٦٧ینایر١الرصید كما في 
٦٫٤٧٧٫٦٣٦١١٫١٧٧٫٣٩٣إصدارات جدیدة

)٩٫٦٢٣٫٤٦٨()٥٫٨٧٨٫٣٧٥(دفعات مسددة
 ---------- -------- ---------- --------

١٧٫٧٩٠٫٠٥٣١٧٫١٩٠٫٧٩٢الفترةة الرصید كما في نھای
====================

١٧٫٧٩٠المجموعة قروض متوسطة األجل قائمة تبلغ قیمتھا اإلجمالیة، كان لدى ٢٠١٣سبتمبر٣٠كما في 
على النحو التالي: تستحقملیون درھماً) ١٧٫١٩١: ٢٠١٢(ملیون درھماً

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ملیون درھم
---------------

مدققة
٢٠١٢دیسمبر ٣١

لیون درھمم
-----------------

٢٠١٣١٫٢٥٣٤٫٤٢٦
٢٠١٤٣٫٧٠٨١٫٤٧٧
٢٠١٥١٫١٧٤١٫٢٧٦
٢٠١٦١٫٥٦٠١٫٥١٣
٢٠١٧٣٫٩٩١٤٫١٠٣
٢٠١٨١٫٢٣١٢٫٥٦٣
٢٠١٩٤٣٢٦
٢٠٢٠٢٢٦١٨٠
٢٠٢٢١٫٥٠٤١٫٦٢٧
٢٠٢٣٣٫١٠٠-

---------------------------
١٧٫٧٩٠

========
١٧٫١٩١

=======
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(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٥

المطلوبات األخرى١٥

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر٣٠

ألف درھم
----------------

مدققة 
٢٠١٢دیسمبر ٣١

ألف درھم
 ------------------

٨٣١٫٠٤٠٩٨٤٫٢٨٧فوائد دائنة مستحقة الدفع
١٦١٫٢١٠٢٧١٫٤٩١أرباح مستحقة الدفع للمودعین على أساس النظام اإلسالمي

١٫٠٤٨٫٥٣٤١٫٠٤٣٫٠٥٤شیكات مصرفیة
١٫٦٢٦٫٢٨٤١٫١٢٢٫٣٨٧ذمم دائنة تجاریة وأخرى

٦٨٦٫٤٨٢٧٤١٫٤٦٧مطلوبات متعلقة بالموظفین
١٤٫٤٠٦١١٫٣٣٣مخصص الضریبة 

٢٫٣١١٫٨٩٦١٫٥٩٥٫٧١٢أخرى
 ---------------- ---------------

٦٫٦٧٩٫٨٥٢٥٫٧٦٩٫٧٣١
=================

ندات رأس المال الشق األولس١٦

خاضعة للرقابة التنظیمیة بمبلغسندات رأس المال الشق األول، أصدرت المجموعة٢٠١٣في مایو )١(
وھي معاونةبدون تاریخ استحقاق محدد السنداتإن ملیار درھم). ٣٫٦٧ملیار دوالر أمریكي (١

بإمكان . رة إعادة تقییم بعد ست سنوات، وتخضع لفتوغیر مضمونة وتم إصدارھا بسعر فائدة ثابت
السندات المطالبة ال یحق لحاملي أي قسیمة أرباح حسب تقدیرھا المطلق.لمجموعة اختیار عدم دفع ا

ال تحمل السندات تاریخ استحقاق وتم تصنیفھا وال تعتبر ھذه على أنھا حالة إخالل. بقسیمة األرباح 
ضمن حقوق الملكیة.

ملیار درھم. ٤بإصدار سندات رأس المال الشق األول بمبلغ ٢٠٠٩ر یونیو قامت المجموعة في شھ)٢(
وغیر خاضعة لضمان وتم إصدارھا بسعر فائدة ثابت للخمس سنوات ومعاونةتعتبر السندات ثابتة 

األولى وعلى أساس سعر فائدة متغیر للسنوات التي تلیھا. یمكن للبنك اختیار عدم دفع فائدة على السند 
ه الخاص. لن یحق لحاملي السندات المطالبة بفائدة وال یعتبر الحدث على أنھ تعثر عن حسب تقدیر

السداد. ال تحمل السندات تاریخ استحقاق وتم تصنیفھا ضمن حقوق الملكیة.
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(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٦

اإلیرادات التشغیلیة األخرى١٧

غیر مدققة
أشھر التسعةفترة 

سبتمبر٣٠المنتھیة في
٢٠١٣

ألف درھم
 ------ ------------ --

غیر مدققة
أشھر المنتھیة الستةفترة 

٢٠١٢سبتمبر٣٠في
ألف درھم

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

٥٠٫٢٩٨٨٠٫١٨٦إیرادات توزیعات األرباح 

٢٣٣٫٠٦٩٣٢٧٫٣٣٩األرباح من بیع أوراق مالیة استثماریة متاحة للبیع

لقیمة العادلة من األرباح من أوراق مالیة استثماریة مصنفة با
خالل األرباح أو الخسائر

٣٥٫٩١١٤٫٠٠٤

٧٦٫٥٠٥٣٦٫٣٧٩إیرادات اإلیجارات

١٩٥٫٥٩٩١٥٫٦٥٨األرباح من بیع ممتلكات

٦٠١٫٩٤٧٦٩٠٫٤٤٢إیرادات صرف العمالت األجنبیة*

٧٤٫٤٢٩٥٨٫٧٦٩المشتقاتإیرادات 

٢٧٫٦١٥١٠٣٫٤٤٧(صافي)إیرادات أخرى 
 ------------ ------------

١٫٢٩٥٫٣٧٣١٫٣١٦٫٢٢٤
==============

* تتألف إیرادات صرف العمالت األجنبیة من أرباح المتاجرة والتحویل واألرباح الناتجة عن المعامالت مع 
. العمالء
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٢٧

المصروفات العمومیة واإلداریة  ١٨
غیر مدققة

أشھر التسعةفترة 
سبتمبر٣٠المنتھیة في

٢٠١٣
ألف درھم

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

غیر مدققة
أشھر المنتھیة التسعةفترة 

٢٠١٢سبتمبر٣٠في
ألف درھم

----------------------
١٫٨٦٦٫٤٥٣١٫٧٢١٫٩٠٨تكلفة موظفین

١٩٩٫٩٣٧٢٠٦٫٥٨١ة إشغالتكلف
٧٥٫٧٩٣٦١٫٧٨٠المعدات والتجھیزات

١٠٠٫٦١٣٨٠٫٠٠٧تكلف تشغیل أجھزة الحاسوب
٩٨٫٧٨٧٨٣٫٠٣١تكلفة االتصاالت

٩١٫٦٧٠١١١٫٦٤٥رسوم الخدمات والرسوم القانونیة والمھنیة
١٠٠٫٠٧٢٨٢٫١٧٩المصاریف المتعلقة بالتسویق

٢٢٢٫٧٨٥٢٢١٫٤٧١استھالك 
١٦٣٫٥١٧١٤١٫٦٣٩أخرى

 ---------------- -----------------
٢٫٩١٩٫٦٢٧٢٫٧١٠٫٢٤١

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

صافي خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة١٩

تم إظھار صافي خسائر انخفاض القیمة للموجودات المالیة المحملة على بیان الدخل في بیان الدخل كالتالي: 

غیر مدققة
أشھر التسعةفترة 

سبتمبر٣٠المنتھیة في
٢٠١٣

ألف درھم
------------- -------

غیر مدققة
أشھرالتسعةفترة 

سبتمبر٣٠المنتھیة في
٢٠١٢

ألف درھم
 ------------ -------

)٢٫٢٦١٫١٤٠()٢٫٣٢٦٫٩٦٧(صافي انخفاض قیمة القروض والذمم المدینة 
)٦٨٧٫٣٧٦()٨٦٣٫٠٧١(التمویلیة اإلسالمیةالذمم المدینة صافي انخفاض قیمة

)٩٧٫٤١٩()١٤٤٫٩٤٩(صافي انخفاض قیمة أوراق مالیة استثماریة 
)٣٫٢٥٦(٣٧صافي انخفاض قیمة المستحق من البنوك

)١٤٫٨٤٥()٦٥٫٠٣٣((صافي)دیون معدومة(شطب)/ تحصیل
 -------------------------------

)٣٫٠٦٤٫٠٣٦()٣٫٣٩٩٫٩٨٣(سائر انخفاض القیمة للفترةصافي خ
==================
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(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٢٨

أموال المساھمین ٢٠

وافق المساھمون على دفع توزیعات أرباح نقدیة ٢٠١٣مارس ٦االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة المنعقد في خالل
في البیانات المالیة بھاوتم االعتراف ملیون درھم ١٫٣٨٨والبالغة ٪ من رأس المال المصدر والمدفوع٢٥بنسبة 

.٢٠١٣سبتمبر٣٠المرحلیة كما في 

االلتزامات والمطلوبات الطارئة٢١

:٢٠١٣سبتمبر٣٠الطارئة للمجموعة في االلتزامات والمطلوباتفیما یلي

مدققةغیر مدققة
٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١سبتمبر٣٠

ألف درھممألف درھ
 ----------------- -----------------

٨٫٧٤٤٫٣٣٧٦٫٣٦٩٫٣٣٧خطابات اعتماد

٣٩٫٤٢٠٫٢٠٨٣١٫٩٢٩٫٨٠٤الضمانات 

٢٫٨٥٥٫١٩٨٢٫٢٧٠٫٠٨٠المطلوبات المترتبة على المشاركة في المخاطر
١٧٫٥٣٧٫٨٢٣١٤٫١١٣٫٨٨٢*التزامات قروض غیر قابلة لإللغاء

 --------------------------- -----
٦٨٫٥٥٧٫٥٦٦٥٤٫٦٨٣٫١٠٣

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

تمثل التزامات القروض غیر قابلة لإللغاء االلتزام التعاقدي للسماح بسحب من التسھیالت خالل فترة محددة تخضع *
روط قبل السحب یجب االلتزام وبنود اإللغاء. وبما أن االلتزامات قد تنتھي مدتھا قبل سحب التسھیالت وبما أن الشللشروط

بھا، فإن إجمالي مبالغ العقود ال یمثل بالضرورة بالضبط المتطلبات النقدیة المستقبلیة.

ربحیة السھم ٢٢
تعرض المجموعة بیانات ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ألسھمھا العادیة. یتم حساب ربحیة السھم بقسمة الربح أو 

المساھمین العادیین (التي یتم إدخال مزید من التعدیل علیھا فیما یتعلق بمصروفات الفائدة على سندات الخسارة المتعلقة ب
رأس المال الشق األول) في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. یتم تحدید ربحیة السھم 

لمساھمین العادیین والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة المخفضة عن طریق ضبط الربح أو الخسارة المتعلقة با
لتغطیة تأثیرات كافة األسھم العادیة المحتمل تخفیضھا، إن وجدت. 

غیر مدققةغیر مدققة

أشھر المنتھیة التسعةلفترة 
٢٠١٣سبتمبر٣٠بتاریخ 

أشھر التسعةلفترة 
٣٠المنتھیة بتاریخ 

٢٠١٢سبتمبر
ألف درھمألف درھم

------------------- -------------------------
٢٫٥٨٣٫٤٥٣١٫٩٢٨٫٧٩٦األرباح عن الفترة والتي تعود إلى المساھمین

)١٩٦٫٣٦٧()٢٦٦٫٦٢٦(ناقصا: الفائدة على سندات الشق األول لرأس المال

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

٢٫٣١٦٫٨٢٧١٫٧٣٢٫٤٢٩لمساھمینصافي األرباح التي تعود إلى ا
٥٫٥٥٧٫٧٧٥(ألف)المصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 

 ----------------
٥٫٥٥٧٫٧٧٥

-----------------
٠٫٤٢٠٫٣١ربحیة السھم * (درھم)

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

.٢٠١٣سبتمبر٣٠منتھیة في أشھر الالتسعة* كانت ربحیة األسھم األساسیة والمخفضة ھي نفسھا لفترة 
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٢٩

المشتقات٢٣

٢٠١٣سبتمبر
---------------------------------------------- --------

٢٠١٢دیسمبر 
---------------------------------------- --------------

القیمة العادلة 
الموجبة

الف درھم

القیمة العادلة 
السالبة

الف درھم

االسميالمبلغ 

الف درھم

القیمة العادلة 
الموجبة

الف درھم

القیمة العادلة 
السالبة

الف درھم

االسميالمبلغ 

الف درھم

------------ ------------------ --------------- ------------- ----- ------------- --------------- ----
ا  تفظ بھ تقات المح المش

للتداول
١٤٩٫٠٣٧٫١٩٢)١٫٩٦٠٫٤٨٨(٢٢٧٫٩٣٣٫٥٧٨٢٫٠٥٤٫٣٥٩)١٫٤٨٠٫٧٦٢(١٫٧٥٤٫١٧٦

ا  تفظ بھ تقات المح المش
ات دفق كتحوط للت

النقدي 

٣٫٦٥٠٫٠٠٠)٢١٫٥٨١(٥٫٦٠٠٫٠٠٠١٢٤٫٤٩٨)٦٣٫٠١٢(١٠٠٫٧٥٠

ا  تفظ بھ تقات المح المش
للقیمة العادلةكتحوطات

١٫٨٨٨٫٥٨٤)٥٢٫٠٧٥(١٢٫٠٥٦٫٧٢٧٣٩٫٥٢٥)١٢٢٫٩٤٨(١١٣٫٥٧٥

-------- ------ ------------------------ -------------- ------------- -------- --------------- --
١٥٤٫٥٧٥٫٧٧٦)٢٫٠٣٤٫١٤٤(١٫٩٦٨٫٥٠١١٫٦٦٦٫٧٢٢٢٤٥٫٥٩٠٫٣٠٥٢٫٢١٨٫٣٨٢اإلجمالي

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

القطاعات التشغیلیة ٢٤

م المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:تنقس

األعمال المصرفیة للشركات تمثل التمویل المنظم، الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر وودائع العمالء والسحب (أ)
على المكشوف والتمویل التجاري والقروض ألجل لجھات حكومیة وللعمالء التجاریین والشركات.

وخدمات وساطة فیة لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفیة الخاصة وإدارة الثرواتالخدمات المصر(ب)
وإدارة الموجودات وتمویل األفراد. األسھم 

تشمل أنشطة الخزینة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األموال وعملیات الخزینة بین البنوك. (ج)

رفیة اإلسالمیة اإلیرادات والرسوم المكتسبة والمصاریف المدفوعة من قبل الشركات اإلسالمیة تمثل األنشطة المص(د)
التابعة.

.وأنشطة الدعمالممتلكات والعملیات بنك بي ان بي باریبا مصر وتنفیذ وإدارة تشمل العملیات األخرى للمجموعة(ھـ)  



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٣٠

قطاعات التشغیلیة (تتمة) ال٢٤

٢٠١٣سبتمبر٣٠
-----------------------

الخدمات
المصرفیة
للشركات 
ألف درھم

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

الخدمات 
المصرفیة

لألفراد
ألف درھم

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

الخزینة 
ألف درھم

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

الخدمات المصرفیة 
اإلسالمیة
ألف درھم
------------- -----

أخرى 
ألف درھم

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

إلجماليا
ألف درھم

------- -------
من بعد خصمصافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من منتجات التمویل اإلسالمي 

توزیعات األرباح للمودعین
٨٥٥٫٤٧٦١٦٣٫٨٠١٥٫٩١٤٫٨٩٨)١٥٧٫٤٤٨(٢٫٤٥٧٫١٧٧٢٫٥٩٥٫٨٩٢

٢٫٧٧٩٫٦٣٥)٤٫٧٩٣(٩٣١٫٠٢٠١٫١٢٠٫٢٧٤٤٨٨٫٩٥١٢٤٤٫١٨٣صافي إیرادات الرسوم والعموالت وإیرادات أخرى
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

٣٫٣٨٨٫١٩٧٣٫٧١٦٫١٦٦٣٣١٫٥٠٣١٫٠٩٩٫٦٥٩١٥٩٫٠٠٨٨٫٦٩٤٫٥٣٣إجمالي اإلیرادات التشغیلیة
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

)٢٫٩١٩٫٦٢٧()١٫٠١٥٫٢٥٥()٤٧١٫١١٠()٦٢٫٢٩٥()١٫١٢١٫٥١٨()٢٤٩٫٤٤٩(مصروفات إداریة وعمومیة

)٤٧٫٢٥٠()٤٧٫٢٥٠(----إطفاء موجودات غیر ملموسة
)٣٫٠٨٧٫٦٧١(٤٥٥)٥٠٢٫١٠٨()١٤٢٫٣٥٦()٩٣٫٧١٧()٢٫٣٤٩٫٩٤٥(صافي خسائر انخفاض القیمة المحددة للموجودات المالیة 

)٣١٢٫٣١٢(٧٩٤٢٫٣٢١-)٤٫٨٠١()٣١٠٫٦٢٦(صافي خسائر انخفاض القیمة الجماعیة للموجودات المالیة 

(تشمل أرباح بیع حصةوائتالفات مشتركةشركات زمیلةأرباحالحصة من
في شركة زمیلة)

---٨٦٨٢٩٠٫٧٣٣٢٩١٫٦٠١

)٣٥٫٧٤٩()٢٣٫٤٧٧(-)٤٫١٩٢()١٫٩٣٧()٦٫١٤٣(رسوم ضریبیة
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -----------------

٢٫٥٨٣٫٥٢٥)٦٣٣٫٤٦٥(٤٧٢٫٠٣٤٢٫٤٩٤٫١٩٣١٢٢٫٦٦٠١٢٨٫١٠٣أرباح المجموعة للفترة 
======================================================

٢٠٣٫٧٢٤٫٠٨٥٣٦٫٧٢٢٫٠٧٤٣٣٫٧٦٩٫٢١٠٣٧٫٥٨٥٫٢٠٥٢٠٫٤٦٨٫٦٠٥٣٣٢٫٢٦٩٫١٧٩موجودات القطاع
======================================================

٨٨٫٤٣٣٫١١٥٩٨٫٩٨٧٫٦٧٧٥٨٫٨٧٤٫٥٤٥٤٣٫٣٩٠٫٤٩٤٤٢٫٥٨٣٫٣٤٨٣٣٢٫٢٦٩٫١٧٩ات القطاع وحقوق الملكیةمطلوب
======================================================



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٣١

قطاعات التشغیلیة (تتمة) ال٢٤

٢٠١٢سبتمبر ٣٠
-----------------------

الخدمات
المصرفیة
للشركات 
ألف درھم

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

الخدمات المصرفیة
لألفراد

ألف درھم
-------- ----------

الخزینة 
ألف درھم

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

الخدمات المصرفیة 
اإلسالمیة
ألف درھم

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

أخرى 
ألف درھم
----------- ----

اإلجمالي
ألف درھم

---------- -----
ات الفوائد واإلیرادات من منتجات التمویل اإلسالمي صافي إیراد

توزیعات األرباح للمودعینبعد خصم
٦٠٢٫٧٨٢٢٠٣٫٤٧١٥٫١٤٥٫٨٨٧)٢٧٢٫١٦٦(٢٫٢٦٩٫٤٩٩٢٫٣٤٢٫٣٠١

٢٫٥٥٩٫٨٦٥)٢٨٨٫٩٨٥(٨٩٠٫٧٧١٩٤٦٫٧١٦٨٢٠٫١٤٤١٩١٫٢١٩صافي إیرادات الرسوم والعموالت وإیرادات أخرى
--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

٧٫٧٠٥٫٧٥٢)٨٥٫٥١٤(٣٫١٦٠٫٢٧٠٣٫٢٨٩٫٠١٧٥٤٧٫٩٧٨٧٩٤٫٠٠١إجمالي اإلیرادات التشغیلیة
 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- --------------

)٢٫٧١٠٫٢٤١()٨١٥٫٢٩٦()٥٠٩٫٥٤٣()٧٠٫٧٨٥()١٫٠٦٦٫٧٩٢()٢٤٧٫٨٢٥(مصروفات إداریة وعمومیة

)٦٠٫٠٠٠()٦٠٫٠٠٠(----إطفاء موجودات غیر ملموسة
)٣٫١٤٣٫٥٧٣(٩٫٧٢١)٤٩٧٫١٧٣()٩٥٫٠٥٤()٢٠٥٫٣٤٨()٢٫٣٥٥٫٧١٩(صافي خسائر انخفاض القیمة المحددة للموجودات المالیة 

٧٩٫٥٣٧)٢٦٫٨٠٨(٤٫٦١١-١٢٢٫٥١٧)٢٠٫٧٨٣(صافي خسائر انخفاض القیمة الجماعیة للموجودات المالیة 
٢٫٢٩٦٧٠٫٦٩٢٧٢٫٩٨٨---وائتالفات مشتركةأرباح شركات زمیلةالحصة من

)١٥٫٧٩٨()٢٩(-)٣٫٨٩٥()٢٫٩٧٩()٨٫٨٩٥(رسوم ضریبیة
 ------------------ --------------- ---------------- ---------------- ---------------- -----------------

١٫٩٢٨٫٦٦٥)٩٠٧٫٢٣٤()٢٠٥٫٨٠٨(٥٢٧٫٠٤٨٢٫١٣٦٫٤١٥٣٧٨٫٢٤٤أرباح المجموعة للفترة 
=======================================================

١٩٦٫٣٠٢٫١٧٠٣٠٫٣٦٧٫٥٥٣٣٨٫٨٠٧٫١١٢٣١٫٥٩٠٫٤١١٨٫٣١٥٫٢٧٤٣٠٥٫٣٨٢٫٥٢٠موجودات القطاع
=======================================================

٨٥٫٢٠٢٫٣٤١٩١٫٩٨٤٫٩٠٥٥٩٫٨٠١٫٧٥٨٣٣٫٦٢٦٫٨٣٠٣٤٫٧٦٦٫٦٨٦٣٠٥٫٣٨٢٫٥٢٠مطلوبات القطاع وحقوق الملكیة
=======================================================



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٣٢

المعامالت مع األطراف ذات العالقة٢٥

(بنسبة  ً ، شركة تعتبر حكومة دبي ھي مؤسسة دبي لالستثمار%) من قبل٥٥٫٦إن مجموعة اإلمارات دبي الوطني مملوكة جزئیا
المساھم الرئیسي فیھا.

: ٢٠١٢سبتمبر(%١٠التي تم اإلفصاح عنھا بشكل منفرد تمثل إن الودائع والقروض للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك
من إجمالي الودائع والقروض لدى المجموعة.على التوالي،٪)١٨: ٢٠١٢سبتمبر(%١٥و٪)  ١٠

لشروط السوق االعتیادیة. تجرىوتتم إدارة ھذه المؤسسات بشكل مستقل  كافة معامالتھا المالیة مع المجموعة وفقاً

معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة. وقد تم أیضا أبرمت الم جموعة أیضاً
إجراء ھذه المعامالت بصورة فعلیة بنفس الشروط، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فیھ معامالت 

وي على ما یزید عن حجم المخاطر االعتیادي.مقابلة مع أطراف أخرى وال تنط

فیما یلي األرصدة و المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

غیر مدققة
٢٠١٣سبتمبر٣٠

مدققة
٢٠١٢دیسمبر ٣١

ألف درھم
----------- -----

ألف درھم
-------------- ---

قروض وذمم مدینة: 

٨٦٫٧٩٠٫٦٥٨٧٥٫٧١١٫١٧٢إلى مساھم األغلبیة لدى الشركة األم 
٧٣٤٫٩٢٠٢٫٢٠٥٫٦٣٥للشركة األم 

١٫١٩٧٫٧٩٨١٫٩٣٥٫٦٥٤إلى أعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة
٣٧٫٤١٢٣٫١٧٦٫٥٣٣إلى شركات زمیلة وائتالفات مشتركة

 ---------------- ----------------
٨٨٫٧٦٠٫٧٨٨٨٣٫٠٢٨٫٩٩٤

=================
ودائع العمالء وودائع عمالء المصرف اإلسالمي: 

٢٫٣٤٢٫٨٧٤٢٫٣١٢٫٧٤٤من مساھم األغلبیة لدى الشركة األم 

٥٫٢٠١٫٥٨٢٢٫٧٨٧٫٤٦٤من الشركة األم 

٥٧٫٠٨٤٣٨١٫٠٠٨من شركات زمیلة وائتالفات المشتركة

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

٧٫٦٠١٫٥٤٠٥٫٤٨١٫٢١٦

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

٩٥٫٧٤٥١٨٤٫٥٦٣استثمار في سندات حكومة دبي

٨١٠٫٦٥٥٨٨١٫٤٢٠قروض إلى واستثمار في صنادیق مدارة من قبل المجموعة

-٢٫٢٣٢٫٧٤٢شراء عقار من شركة زمیلة 

٨٫٠٤١٤١١٫٨٠١التزامات تجاه شركات زمیلة

١٣٫٤٢٥-إلى شركات زمیلةمالء العقبوالت 



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٣٣

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)٢٥

غیر مدققةغیر مدققة
التسعةعن فترة 

المنتھیة فيشھور
٢٠١٣سبتمبر٣٠

التسعةفترة 
شھور المنتھیة في

٢٠١٢سبتمبر٣٠
ألف درھمألف درھم

 ------------------- ----------- --------
١٩١٫٠١٩١٧١٫٨٣٧المدفوعات إلى شركات زمیلة وائتالفات مشتركة 

١٧٫٠٦٦٣٥٫٢٣٦بخصوص الصنادیق المدارة من قبل المجموعةالمقبوضةالرسوم 

١١٫٧٤٢٩٫٣٣٨فوائد مدفوعة لصنادیق مدارة من قبل المجموعة

٤٤١٫١٩٣فوائد مدفوعة الئتالفات مشتركة

المسؤولین اإلداریین بالمجموعة  خالل الفترة :لكبار مبلغ التعویضات المدفوعة فیما یلي إجمالي 

غیر مدققةغیر مدققة
التسعةفترة 

شھور المنتھیة في
٢٠١٣سبتمبر٣٠

التسعةفترة 
شھور المنتھیة في

٢٠١٢سبتمبر٣٠
ألف درھمألف درھم

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

ات كبار المسئولین اإلداریینتعویض

٤٣٫٦٧٢٢٨٫٥٨٦تعویضات الموظفین قصیرة األجل

١٫١٠٦٦٤٥تعویضات نھایة الخدمة للموظفین

إن كبار المسئولین اإلداریین ھم أولئك األشخاص بما فیھم المدراء غیر التنفیذیین، الذین لدیھم السلطة والمسئولیة للتخطیط وإدارة 
شطة المجموعة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. ومراقبة أن

لم یتم تسجیل خسائر انخفاض القیمة لألرصدة قید السداد خالل الفترة لدى كبار المسئولین اإلداریین ولم یتم رصد مخصصات محددة 
لخسائر انخفاض القیمة لألرصدة لدى كبار المسئولین اإلداریین وعالقاتھم المباشرة في نھایة الفترة.



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٣٤

إیضاحات حول بیان التدفق النقدي الموحد للمجموعة٢٦

غیر مدققةغیر مدققة
التسعةعن فترة 

شھور المنتھیة في
٢٠١٣سبتمبر٣٠

التسعةعن فترة 
شھور المنتھیة في

٢٠١٢سبتمبر٣٠
ألف درھمألف درھم

 ------------------- -------------------
ات في النقد وما یعادلھ خالل الفترة  تحلیل التغیر(أ) 

)٢٫٣٣٥٫٢١٤(٤٫٦٠٨٫٢٣٤الفترة  الرصید في بدایة 

٧٫٩٣١٫٠٨٢)٩٫٣٧٦٫٧٨١(الداخل  (الخارج)/صافي التدفق النقدي
 ----------------- -----------------

٥٫٥٩٥٫٨٦٨)٤٫٧٦٨٫٥٤٧(الفترة  الرصید في نھایة 
====================

(ب) تحلیل النقد وما یعادلھ 

٣٣٫٧١٥٫١٢٢٢٩٫٧٥١٫٣٧٧نقد وودائع لدى المصرف المركزي

١٦٫٨٢٢٫٤٧٨١٨٫٤٣٩٫٥٧٢مستحق من البنوك

)١٤٫٧٥٥٫٤٠٧()٢٥٫٣٩٨٫٤١٥(مستحق للبنوك
 ------------------ ------------------

٢٥٫١٣٩٫١٨٥٣٣٫٤٣٥٫٥٤٢

)١٤٫٩٣١٫٨٧٤()١٧٫٤٧٣٫٥٨٣(ناقصاً: ودائع لدى المصرف المركزي ألغراض نظامیة

مستحقة بعد ناقصاً: شھادات ودائع لدى المصرف المركزي

ثالثة أشھر
)١٢٫٧٠٥٫٠٠٠()٩٫٠٠٠٫٠٠٠(

)٥٫٠٤٥٫٥٣١()٧٫٠٤٧٫٥٦١(أشھرثالثةناقصاً: المبالغ المستحقة من البنوك بعد 
: المبالغ المستحقة للبنوك بعد  ٣٫٦١٣٫٤١٢٤٫٨٤٢٫٧٣١أشھرثالثةزائداً

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

)٥٫٥٩٥٫٨٦٨)٤٫٧٦٨٫٥٤٧

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

الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقیمة العادلة٢٧

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات

لطریقة التقییم. فیما یلي إیضاح حول المستویات المختلف ً لألدوات المالیة المرحلة بالقیمة العادلة وفقا -ة:یوضح الجدول التالي تحلیالً
: األسعار المعلنة (غیر معدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المحددة. ١المستوى ·
والتي یمكن مالحظتھا للموجودات ١بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى : التقییم باستخدام المدخالت ٢المستوى ·

والمطلوبات سواء بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة مثل (تستنتج من األسعار). 
الت غیر ملحوظة). : التقییم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بیانات السوق (مدخ٣المستوى ·



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٣٥

الموجودات والمطلوبات المقدرة بالقیمة العادلة (تتمة)٢٧

٢٠١٣سبتمبر٣٠
األسعار المعروضة 
في األسواق النشطة 
للموجودات المماثلة

١المستوى 
ألف درھم
---------------- --

المدخالت المھمة 
األخرى الملحوظة

٢المستوى 

ألف درھم
--------------- --

المدخالت المھمة 
غیر الملحوظة

٣المستوى 

ألف درھم
---------- -----

إجمالي 
األرباح/(الخسائر)

ألف درھم
 ---------- -------

قیاسات القیمة العادلة المتكررة
أوراق مالیة للمتاجرة

٧٣٤٫٩٢٨-٧٢٨٫٠٠٨٦٫٩٢٠أوراق مالیة خاصة بالدین 
٢٧٫٦٠٨--٢٧٫٦٠٨كیةاستثمار في حقوق المل

٣٠٧٫٣١٥-١٥٦٫٠٤٤١٥١٫٢٧١أخرى
 --------------- --------------- --------------- ---------------

١٫٠٦٩٫٨٥١-٩١١٫٦٦٠١٥٨٫١٩١
 --------------- --------------- --------------- ---------------

أوراق مالیة استثماریة
متاحة للبیع

٩٫١٠٤٫٧٨٥٣٫٩٧٩٫٢٠٣٦١٫٦٩٩١٣٫١٤٥٫٦٨٧أوراق مالیة خاصة بالدین 
١٥١٫٨٢٩٧٩٢٫٢٨٥٧١٧٫٨٧٥١٫٦٦١٫٩٨٩استثمار في حقوق الملكیة

٨٣٫١٩٨٢٣٩٫٦٣٥٨٣٤٫١١٣١٫١٥٦٫٩٤٦أخرى
 --------------- --------------- --------------- ---------------

٩٫٣٣٩٫٨١٢٥٫٠١١٫١٢٣١٫٦١٣٫٦٨٧١٥٫٩٦٤٫٦٢٢
 --------------- --------------- --------------- ---------------

محددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
٦٨٫٩٤٦--٦٨٫٩٤٦استثمار في حقوق الملكیة

٤٦٦٫٠٢٤٢٥٫٨٠٨٣٦٫٩٨٩٥٢٨٫٨٢١أخرى
 --------------- ---------------- ---- ----------- ---------------

٥٣٤٫٩٧٠٢٥٫٨٠٨٣٦٫٩٨٩٥٩٧٫٧٦٧
 --------------- ---------------- --------------- ---------------

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

-١٫٧٥٤٫١٧٦-١٫٧٥٤٫١٧٦

النقدي: للتدفق كتحوطااتمشتقات محتفظ بھا 

١٠٠٫٧٥٠-١٠٠٫٧٥٠-مقایضات سعر الفائدة
للقیمة العادلة:كتحوطاتمشتقات محتفظ بھا 

مقایضات سعر الفائدة
-١١٣٫٥٧٥-١١٣٫٥٧٥

 --------------- --------------- --------------- ---------------
-١٫٩٦٨٫٥٠١-١٫٩٦٨٫٥٠١

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

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
القیمة العادلة السالبة للمشتقات

-)١٫٤٨٠٫٧٦٢(-)١٫٤٨٠٫٧٦٢(

للتدفق النقدي:كتحوطاتمشتقات محتفظ بھا 
)٦٣٫٠١٢(-)٦٣٫٠١٢(-مقایضات سعر الفائدة

للقیمة العادلة:كتحوطاتفظ بھا مشتقات محت
)١٢٢٫٩٤٨(-)١٢٢٫٩٤٨(-مقایضات سعر الفائدة

 --------------- ---------------- --------------- ---------------
-)١٫٦٦٦٫٧٢٢(-)١٫٦٦٦٫٧٢٢(

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



بنك اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة

(غیر مدققة)٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةلفترة 

٣٦

القیمة العادلة (تتمة)الموجودات والمطلوبات المقدرة ب٢٧

یوضح الجدول التالي تسویة من األرصدة االفتتاحیة إلى األرصدة الختامیة فیما یتعلق بقیاسات القیمة العادلة في المستوى 
من ھذا النظام المتدرج للقیمة العادلة.٣

موجودات مالیة
متاحة للبیع

موجودات مالیة
محددة بالقیمة 

العادلة من خالل 
اح أو الخسائراألرب

موجودات 
مالیة محتفظ 

للمتاجرةبھا 
اإلجمالي 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
----------- ------------- ------------- ------------ ------

١٫٧٩٧٫٤٢٤-٢٠١٣١٫٧٩٦٫٠٨٠١٫٣٤٤ینایر ١الرصید كما في 
إجمالي األرباح أو الخسائر:

----رباح أو الخسائرفي األ·
)١١٤(--)١١٤(في اإلیرادات الشاملة األخرى·

----مشتریات
)٤٥٦٫١٦٧(-)١٫٣٣٩()٤٥٤٫٨٢٨(وتعدیالت أخرىتسویات 

٣٢٧٫٥٣٩-٣٢٩٠٫٥٥٥٣٦٫٩٨٤التحویالت إلى المستوى 
)١٨٫٠٠٦(--)١٨٫٠٠٦(٣التحویالت خارج المستوى 

-------- ------ -------------- -------------- --------------
١٫٦٥٠٫٦٧٦-٢٠١٣١٫٦١٣٫٦٨٧٣٦٫٩٨٩سبتمبر٣٠الرصید كما في 

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

١٥١بقیمة دفتریة بلغت تم تحویل الموجودات المالیة المتاحة للبیع٢٠١٣سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتھیة في 
ملیون درھم من المستوى األول إلى المستوى الثاني بسبب أن األسعار المعروضة في السوق لسندات الدین تلك 

تقییم أسلوب لم تصبح متاحة بشكل منتظم، ومن أجل تحدید القیمة العادلة لسندات الدین تلك استخدمت اإلدارة 
من ملیون درھم ٨٣ت السوق الملحوظة. كانت ھنالك تحویالت بمبلغ بحیث استندت جمیع المدخالت على بیانا
.٢٠١٣سبتمبرفترةالمستوى الثاني إلى المستوى األول خالل

األرقام المقارنة ٢٨

لتتناسب مع طریقة العرض والسیاسات إدراجتمت إعادة تصنیف وإعادة  بعض األرقام المقارنة حیثما كان ذلك مناسباً
سبیة المتبعة في ھذه البیانات المالیة.المحا
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