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  )ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  

  
  البيانات المالية الموحدة للمجموعة 

  
  
  

 الصفحة المحتويات 

   ١ للمجموعة المالية الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات 

  ٢  بيان المرآز المالي الموحد للمجموعة

  ٣  بيان الدخل الموحد للمجموعة

  ٤  شاملة الموحد للمجموعةبيان اإليرادات ال

  ٥  بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة

  ٧-٦  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للمجموعة

   ١٠٤-٨  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  







 
٣  

  .)                                               ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  بيان الدخل الموحد للمجموعة 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
   

  إيضاح
 --------- 

٢٠١٠  
  ألف درهم

----- - ----  

٢٠٠٩  
  ألف درهم

----- - ---- 
  ١١.٩٧٢.٢٣٨  ١١.٢٨٨.٤٣٨ ٢٧ إيرادات الفوائد

  )٥.٢٠٥.١٧٣(  )٤.٩٢٢.٩٢٤(  ٢٧  مصروفات الفوائد
     --------- -----  ----------- ----  

  ٦.٧٦٧.٠٦٥  ٦.٣٦٥.٥١٤  صافي إيرادات الفوائد

  ١.٣٥٢.١٥٥  ١.٣٧٨.٣١١ ٢٨ اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

  )٧٠٧.٠٣٩(  )٩٤٨.٩٦١( ٢٩ لي الصكوك حاماألرباح المدفوعة إلى توزيعات أرباح للمودعين و
     ------ ---- ---   ---------  

  ٦٤٥.١١٦  ٤٢٩.٣٥٠  صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية
صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية اإلسالمية صافية 

 من توزيعات األرباح للمودعين
 

٦.٧٩٤.٨٦٤  
  

٧.٤١٢.١٨١  

  ٢.٥٧٤.٣٧٤  ٢.٥٩٦.١٩٥  إيرادات األتعاب والعموالت 

  )٦٦٣.١٩٨(  )٧٥٧.١٢٠(  مصروفات األتعاب والعموالت
   --------- ----  ----------- --  

  ١.٩١١.١٧٦  ١.٨٣٩.٠٧٥ ٣٠ صافي إيرادات األتعاب والعموالت 

  ١٧٠.٠٩٦  ٥٢.٨٩٢  ٣١  أوراق مالية للمتاجرة  من صافي الربح

  ١.٣٠٠.١٥٦  ١.٠٣٤.٦٥٦  ٣٢  إيرادات تشغيلية أخرى 
    ----- ----- ---   --------- ---  

  ١٠.٧٩٣.٦٠٩  ٩.٧٢١.٤٨٧    إجمالي اإليرادات التشغيلية 

  )٣.٥٥٠.٩١٨(  )٣.٠٥٣.٢٨٩( ٣٣ المصروفات اإلدارية والعمومية

  )٣.٦٣٤.٩٧٢(  )٣.٥٤٩.٩٦٧( ٣٤ صافي خسارة انخفاض القيمة للموجودات المالية 
   --------- ------  ------- ----- -- 

  )٧.١٨٥.٨٩٠(  )٦.٦٠٣.٢٥٦(  إجمالي المصروفات التشغيلية

  ٣.٦٠٧.٧١٩  ٣.١١٨.٢٣١  األرباح التشغيلية  

  )٩٣.٨٦٠(  )٩٣.٨٦٠( ١٥  غير ملموسة  موجوداتإطفاء 

  )١٦١.٦٠٩(  )٦٦٤.٣٣٠( ١٢  مشترآة ائتالفاتو حصة من خسائر شرآات زميلة

  ) ٩.٧١٨(  )٢٠.٨٥٨(    رسوم ضريبة
   --------- ----   -------- -----  

  ٣.٣٤٢.٥٣٢  ٢.٣٣٩.١٨٣   أرباح المجموعة عن السنة  
   =======  =======  

      :   العائدة إلى
  ٣.٣٤٥.٨٣٦  ٢.٣٣٩.٥٠٨  مساهمي المجموعة
  )٣.٣٠٤(  )٣٢٥(  حصة غير مسيطرة

   ------ ---- ---   ---- ---- -----  
  ٣.٣٤٢.٥٣٢  ٢.٣٣٩.١٨٣  سنة أرباح المجموعة عن ال

  =======  =======  
    ٢٠١٠  

  درهم
 ---------  

٢٠٠٩  
  درهم

 ---------  
 ٠.٥٨  ٠.٣٧ ٣٧ ربحية السهم

  ====  ==== 
  

  .البيانات المالية الموحدة للمجموعة هذه جزءًا من ١٠٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .١لمستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة تم إدراج تقرير مدققي الحسابات ا

  
  



 
٤ 

  .)                                               ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  بيان اإليرادات الشاملة الموحد للمجموعة 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
----------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم

---------- 
  ٣.٣٤٢.٥٣٢  ٢.٣٣٩.١٨٣  أرباح المجموعة عن السنة 

      
      اإليرادات الشاملة األخرى 

      
      :تحوطات التدفق النقدي

  )٢٩٤.٦٧٧(  ٦٩.٥٢٥  الحصة الفعلية من التغيرات في القيمة العادلة -
      

      ):أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع(احتياطي القيمة العادلة 
      
  ٤١٣.١٥٤  ١.٠٤٤.٩٩٥  افي التغير في القيمة العادلةص -
  )٨٩.٢٧٠(  )٢٧٩.٨٤٩(  بيان الدخلصافي المبلغ المحول إلى  -
  ----------  ----------  

  ٢٩.٢٠٧  ٨٣٤.٦٧١  اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  ------ -----  ----------  

  ٣.٣٧١.٧٣٩  ٣.١٧٣.٨٥٤  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ========  ========  
      

      :عائدة إلى
  ٣.٣٧٥.٠٤٣  ٣.١٧٤.١٧٩  مساهمي البنك

  )٣.٣٠٤(  ) ٣٢٥(  حصة غير مسيطرة
  ----------  ----------  

  ٣.٣٧١.٧٣٩  ٣.١٧٣.٨٥٤  إجمالي اإليرادات المعترف بها للسنة
  ========  =======  
  

  .البيانات المالية الموحدة للمجموعة هذه جزءًا من ١٠٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .١تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٥  

  .)                                                 ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  موحد للمجموعة بيان التدفقات النقدية ال

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  .البيانات المالية الموحدة للمجموعةهذه جزءًا من  ١٠٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
.١تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة 

  
  

  ٢٠١٠  
  ألف درهم

----------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم

----------  
      األنشطة التشغيلية

  ٣.٣٤٢.٥٣٢  ٢.٣٣٩.١٨٣   أرباح المجموعة عن السنة  
      بنود غير نقديةلتسويات

  ٢.٦٣٦.١٠٤  ٢.٥٦٣.٧٠٢  خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  
  ٣٧٢.٤٢١  ٢٨٣.٣١٩  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةخسائر انخفاض قيمة

  ٢١٩.٠٣١  ٢٨٥.٥٨٧  خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية
  ٤٢.١٤٧ -   خسائر انخفاض قيمة المستحق من البنوك

  ٣١٦.٠٠٠  ٣٦٠.٠٠٠  زميلة شرآات خسائر انخفاض قيمة االستثمار في
  ٩٣.٨٦٠  ٩٣.٨٦٠   غير ملموسة موجوداتإطفاء

  ٢٥٠.٢٦٤  ٢٧١.٢٦٣   استهالك الممتلكات والمعدات 
  ١٦١.٦٠٩  ٦٦٤.٣٣٠  مشترآة ائتالفاتخسائر شرآات زميلة وحصة من

  ٦٧.٧١٨  ٢١٥.٩٧٤   إعادة تقييم عقارات استثمارية
  ----------  ----------  

  ٧.٥٠١.٦٨٦  ٧.٠٧٧.٢١٨  الموجودات  والمطلوبات التشغيلية األرباح التشغيلية قبل التغيرات في
  )٦٣.٣٠٢(  )١.١٧٨.٢٦١(   دون فوائدزيادة في الودائع اإللزامية ال

  )٢.٤٢٥.٠٠٠(  )١٧.٥٥٠.٠٠٠(  الزيادة في شهادات الودائع لدى المصرف المرآزي
  ١.٩٧٢.٣٣٦  ٧٩.٦١٠  نقص في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهرال

  )١.٢٨٤.٥٩٧(  ٧٢٢.٣٣٢  في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر)نقصال/(الزيادة
  ٥.٠٩٦.٣٤١  )١٢٩.١٧٩(  الموجودات األخرى/األخرى صافي التغير في المطلوبات

  )١٢١.١١٢(  )١١.٢٢٦(   صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 
  ١٨.٨٤٧.٤٥٠  ١٨.٨٠٩.٦١٧  زيادة في ودائع العمالءال

  )٩.٣٣٢.٠٠٤(  ١٣.١٦٧.٦٧٤   في القروض والذمم المدينة  )الزيادة/(النقص
  ٦٣٩.٣٤١  ١.٥٠٣.٩١٦  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةنقص فيال
  -------- ----  -------- -----  

  ٢٠.٨٣١.١٣٩  ٢٢.٤٩١.٧٠١  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  ----------- --  ---------- ---  

     األنشطة االستثمارية
صافي (نقص في األوراق المالية للمتاجرة واألوراق المالية االستثمارية ال

      )تحرآات القيمة العادلةمن 
٢.٢١٢.٩٨٨  

  
٢.٩٧٦.٤٨٦  

  ٢.٦٤٩  ٥.٨٩٦  مشترآةوائتالفاتنقص في االستثمارات في شرآات زميلة ال
  )٢٢٨.١٥٩(  )٤١٥.٦٥٤(   ) صافي(ستثمارية زيادة في العقارات االال

  )٥٠٩.٨٢٤(  )٤٨٩.٥٩٣(   )صافي(إضافات إلى الممتلكات والمعدات 
  ------- ----  ------- -----  

  ٢.٢٤١.١٥٢  ١.٣١٣.٦٣٧  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  -------- ---  -------- ----  

     األنشطة التمويلية
  ٣٥٥.٠٢٢  )٢.٧٢٣.١٣٢(  زيادة في ودائع بموجب اتفاقيات إعادة شراءال/)نقصال(
  )٤.٧٣٠.٦٥٨(  )٤.٦٥٦.٣٦٣(  الدين المصدر وأموال مقترضة أخرىنقص فيال
  ٦٧٣ -   زيادة في حصة غير مسيطرةال

  ٤.٠٠٠.٠٠٠ -   إصدار سندات رأس المال الشق األول
  )١٣٢.٥٨٤(  )٢٦١.٥٨٣(   الفائدة على سندات رأس المال الشق األول

  )١.٠١٠.٥٠٥(  )١.١١١.٥٥٥(  مدفوعةتوزيعات أرباح
  ---------- ---  ---------- ----  

  )١.٥١٨.٠٥٢(  )٨.٧٥٢.٦٣٣(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
  ----------- --  ---------- ----  

  ٢١.٥٥٤.٢٣٩  ١٥.٠٥٢.٧٠٥  )٤٧يضاح رقماإل راجع( وما يعادلهالزيادة في النقد
  ======== ======== 



 
    ٦  

  .)                                                 ع.م.ش(طني اإلمارات دبي الو
  بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للمجموعة 

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  العائد لحقوق المساهمين في المجموعة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  رأس المال المصدر

  ألف درهم

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

  ينةأسهم خز

  ألف درهم

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

  سندات رأس المال  

  الشق األول

  ألف درهم

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

  احتياطي عالوة  األسهم

  ألف درهم

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

  االحتياطي القانوني

  واإللزامي

  ألف درهم

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

  احتياطيات  أخرى

  ألف درهم

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

  ةالقيمة العادلاحتياطي 

  ألف درهم

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

  األرباح المحتجزة

  ألف درهم

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

  اإلجمالي

  ألف درهم

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

  حصة غير مسيطرة

  ألف درهم

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

  اإلجمالي للمجموعة

  ألف درهم

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

                        
  

  ٢٥.٧٦١.٩٢١  ٩٦.٧٧٦  ٢٥.٦٦٥.١٤٥  ٤.١٩٣.٠٦٢ )٧٥٧.٩٧٩(  ٣.٣٢٤.٣٨٥  ١.٦٢٩.٢٠٥  ١٢.٢٧٠.١٢٤  -  )٤٦.١٧٥(  ٥.٠٥٢.٥٢٣  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد آما في 
  

  ٣.٣٧١.٧٣٩  )٣.٣٠٤(  ٣.٣٧٥.٠٤٣  ٣.٣٤٥.٨٣٦  ٢٩.٢٠٧  -  -  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  

  -  -  إصدار سندات رأس المال الشق األول
  

٤.٠٠٠.٠٠٠  -  ٤.٠٠٠.٠٠٠  -  -  -  -  -  ٤.٠٠٠.٠٠٠  

الفائدة على سندات رأس المال الشق 

  )١٣٢.٥٨٤(  -  )١٣٢.٥٨٤(  )١٣٢.٥٨٤(  -  -  -  -  -  -  -  األول
  

  ٦٧٣  ٦٧٣  -  -  -  -  -  -  -  -  -  زيادة في الحصة غير المسيطرةال
  

  )١.٠١٠.٥٠٥(  -  )١.٠١٠.٥٠٥(  )١.٠١٠.٥٠٥(  -  -  -  -  -  -  -  مدفوعةال توزيعات األرباح
  

  -  -  -  )٣٨٥.٤٠٠(  -  ٥٠.٤٠٠  ٣٣٥.٠٠٠  -  -  -  -  التحويل لالحتياطيات

  

راجع ( أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب

  )٢٠.٦٠٠(  -  )٢٠.٦٠٠(  )٢٠.٦٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  )٣٥اإليضاح رقم 
  

  -  -  -  -  -  )٥٠٥.٢٥٢(  -  -  -  -  ٥٠٥.٢٥٢  إصدار أسهم منحة

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

  )٤٦.١٧٥(  ٥.٥٥٧.٧٧٥  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد آما في 
  

٣١.٩٧٠.٦٤٤  ٩٤.١٤٥  ٣١.٨٧٦.٤٩٩  ٥.٩٨٩.٨٠٩  )٧٢٨.٧٧٢(  ٢.٨٦٩.٥٣٣  ١.٩٦٤.٢٠٥  ١٢.٢٧٠.١٢٤  ٤.٠٠٠.٠٠٠  

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

  
  .أعضاء مجلس اإلدارة على أنها تخصيصات من حقوق المساهمين أتعابتم معاملة ت ١٩٨٤لسنة  ٨من قانون الشرآات التجارية رقم  ١١٨وفقًا لتفسير وزارة االقتصاد للمادة رقم 

  
  .البيانات المالية الموحدة للمجموعة هذه جزءًا من ١٠٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  . ١تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة 



 
٧  

  .)                                                 ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  الموحد للمجموعة بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 
  العائد لحقوق المساهمين في المجموعة

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  رأس المال المصدر

  ألف درهم

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

  أسهم خزينة

  ألف درهم

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

  سندات رأس المال  

  الشق األول

  ألف درهم

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

  عالوة  األسهم احتياطي

  ألف درهم

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

  االحتياطي القانوني

  واإللزامي

  ألف درهم

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

  احتياطيات  أخرى

  ألف درهم

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

  القيمة العادلةاحتياطي 

  ألف درهم

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

  األرباح المحتجزة

  ألف درهم

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

  اإلجمالي

  ألف درهم

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

  حصة غير مسيطرة

  ألف درهم

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

  اإلجمالي للمجموعة

  ألف درهم

 -----------------  
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  ٣.١٧٣.٨٥٤  )٣٢٥(  ٣.١٧٤.١٧٩  ٢.٣٣٩.٥٠٨  ٨٣٤.٦٧١  -  -  -  -  -  -  جمالي اإليرادات الشاملة للسنةإ
  

الفائدة على سندات رأس المال الشق 

  -  -  األول

  

-  -  -  -  -  )٢٦١.٥٨٣(  -  )٢٦١.٥٨٣(  )٢٦١.٥٨٣(  

  )١.١١١.٥٥٥(  -  )١.١١١.٥٥٥(  )١.١١١.٥٥٥(  -  -  -  -  -  -  -  مدفوعةال توزيعات األرباح
  

  -  -  -  )٢٣٤.٠٠٠(  -  -  ٢٣٤.٠٠٠  -  -  -  -  تحويل لالحتياطياتال
  

راجع ( أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب
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  . أعضاء مجلس اإلدارة على أنها تخصيصات من حقوق المساهمين أتعابتم معاملة ت ١٩٨٤لسنة  ٨من قانون الشرآات التجارية رقم  ١١٨وفقًا لتفسير وزارة االقتصاد للمادة رقم 

  
  .لموحدة للمجموعةالبيانات المالية ا هذه جزءًا من ١٠٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
    ١تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة 

  

                                



 
٨  

  .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  
  لوضع القانوني واألنشطة ا ١

  
بموجب قانون الشرآات  ٢٠٠٧يوليو  ١٦في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ ") البنك(" .ع.م.تم تأسيس اإلمارات دبي الوطني ش

فعيل الدمج بين بنك لت بصورة أساسيةوقد تم تأسيس البنك  .آشرآــة مساهمة عامة) وتعديالته ١٩٨٤لعام   ٨القانون االتحادي رقم ( التجارية 
أآتوبر  ١٦أصبح الدمج ساريا بتاريخ ). "بنك دبي الوطني"( .ع.م.وبنك دبي الوطني ش) "الدولي بنك اإلمارات"(ع .م.اإلمارات الدولي ش

دبي الوطني قائمان بعد هذا التاريخ لم يعد بنك اإلمارات الدولي وبنك . ٢٠١٠فبراير  ٤بينما اآتمل الدمج من الناحية القانونية بتاريخ  ٢٠٠٧
  .آبنكين

  
وحصة المجموعة ") المجموعة" بـ يشار إليهم معا(تشمل البنك وشرآاته التابعة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  .في شرآات زميلة وائتالفات مشترآة
  

والخدمات المصرفية والخزينة الخدمات المصرفية للشرآات واألفراد  األساسي في المجموعةويتمثل نشاط  .تم إدراج البنك في سوق دبي المالي
تفاصيل عن أنشطة الشرآات التابعة يرجى ال لمزيد من. الموجوداتوتقديم خدمات إدارة وخدمات البطاقات والتمويل اإلسالمي االستثمارية 

  .٤١االطالع على اإليضاح رقم 
  

  . دولة اإلمارات العربية المتحدة، دبي، ٧٧٧. ب.إن عنوان الشرآة المسجل هو ص
  

  . حكومة دبيهو للمجموعة هي مؤسسة دبي لالستثمار وهي شرآة المساهم الرئيسي فيها  األساسية الشرآة األمإن 
  

 عداد اإلأساس  ٢
 

  بيان االلتزام    ) أ
  

عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتفسيرات  تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة
  . الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات القوانين السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
وتم تطبيق هذه السياسات  .مبينة أدناه وحدة للمجموعةالسياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالية الم إن

  . على جميع السنوات المقدمة، ما لم يذآر خالف ذلك متسقةبصورة 
  

  على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة  ٢٠١١فبراير  ٩وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 أساس القياس   ) ب
  

  : لتكلفة التاريخية فيما عدا ما يليلمبدأ اوفقا  للمجموعةتم إعداد البيانات المالية الموحدة 
  

  ؛األدوات المالية المشتقة على أساس القيمة العادلة تم قياس •

  ؛القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلةبو للمتاجرةالمصنفة على أنها محتفظ بها األدوات المالية  •

 ؛لمتاحة للبيع بالقيمة العادلةتم قياس الموجودات المالية ا •

 ؛الموجودات والمطلوبات المغطاة والمعترف بها بالقيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر التي يتم تغطيتهاتم قياس  •

 ؛تم قياس مطلوبات المدفوعات على أساس السهم المسدد نقدًا بالقيمة العادلة •

  .آما تم قياس العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة •

  
 
 



 
٩  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
 
 )تتمة(عداد اإلأساس  ٢
  

 )تابع(أساس القياس    )ب(
 

خالف  يذآرما لم . العملة التشغيلية للمجموعة وهي ")لدرهم اإلماراتي("دة يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتح
  . قد تم تقريبها إلى أقرب ألف يدرهم اإلماراتالالمالية المقدمة ب المعلوماتفإن  ،ذلك

  
 تضعويتطلب آذلك من اإلدارة أن . ةاستخدام تقديرات محاسبية هامة محدد يتطلب إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدوليةإن 

أو التعقيد، أو تلك النقاط التي تكون فيها  األحكامإن النقاط التي تنطوي على درجة آبيرة من . في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة أحكامًا
  ). أ( ٣فصاح عنها في اإليضاح رقم االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة للمجموعة قد تم اإل

 
 عرض البيانات المالية  ) ج(
  

تظهر نتيجة لذلك . ٢٠٠٩منذ األول من يناير  ساريًاعرض البيانات المالية، والذي أصبح  - ١الدولي رقم  يمعيار المحاسبالتطبق المجموعة 
في حين يتم إظهار آافة التغيرات في ، في حقوق المساهمين الموحد  اتحقوق المساهمين في بيان التغير ات التي طرأت علىالتغيرآل  المجموعة

  .حقوق المساهمين لغير مالكي األسهم في بيان اإليرادات الشاملة الموحد
  

 توحيد الأساس )    د
  

 : الشرآات التابعة  -١

ويصاحب ذلك لية والتشغيلية بها إن الشرآات التابعة هي الشرآات التي تكون لدى المجموعة قدرة على التحكم بالسياسات الما
وجود وتأثير  الوضع باالعتباريتم . نصف رأس مالها الذي له  حق التصويت ما يزيد عنالمجموعة  امتالك بصورة عامة

يتم توحيد . حقوق التصويت التي تمارس حاليًا أو القابلة للتحويل عند تقييم إذا ما آانت المجموعة تسيطر على شرآة أخرى
المالية للشرآات التابعة بالكامل اعتبارًا من تاريخ انتقال السيطرة عليها إلى المجموعة، ويتم إيقاف توحيد البيانات البيانات 

  . تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها المالية لتلك الشرآات التابعة اعتبارًا من

حصة المساهمين غير المسيطرة في النتائج للسنة  تسابويتم احيتم توحيد البيانات المالية للشرآات التابعة بالطريقة المباشرة 
حذف تأثير المعامالت ما بين شرآات المجموعة عند يتم . من صافي موجودات الشرآات التابعة بصورة منفصلة تهموحص

  .إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  : مؤسسات ذات أغراض خاصة -٢

معينة أو تنفيذ  موجوداتات تم تأسيسها لتحقيق غرض محدد تماما مثل توريق المؤسسات ذات األغراض الخاصة هي مؤسس 
بناء على  –رأت المجموعة يتم توحيد البيانات المالية للمؤسسة ذات األغراض الخاصة إذا . معاملة إقراض أو قروض معينة

  ة عليها أنها تتولى السيطر –تلك المؤسسة وامتيازات تقييم جوهر عالقتها بالمجموعة ومخاطر 

مسيطرة على المؤسسة ذات األغراض  - من الناحية الموضوعية –قد تشير الظروف التالية إلى عالقة تكون فيها المجموعة 
  : الخاصة وبالتالي يتم توحيد بياناتها المالية

 تتم ممارسة أنشطة المؤسسة ذات األغراض الخاصة نيابة عن المجموعة تبعا الحتياجاتها المحددة حتى تحصل •
 المجموعة على مكاسب من أنشطة تلك المؤسسة 

المؤسسة ذات األغراض الخاصة ولذلك قد تتعرض للمخاطر منافع يكون للمجموعة حقوق في الحصول على معظم  •
  المتعلقة بأنشطة تلك المؤسسة 



 
١٠  

  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  ة الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالي

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
 
 )تتمة(عداد اإلأساس   ٢
  

  )تتمة( أساس توحيد البيانات المالية)    د
  

  )تتمة(: مؤسسات ذات أغراض خاصة -٢
 

ا موجوداتهالمخاطر المتبقية أو مخاطر الملكية المتعلقة بالمؤسسة ذات األغراض الخاصة أو بمعظم تحتفظ المجموعة  •
 .من أنشطتهامنافع من أجل الحصول على 

يتم في البداية تقدير ما إذا آان للمجموعة سيطرة على المؤسسة ذات األغراض الخاصة وعادة ال يتم إعادة تقييم مرة 
إضافية  تمعامال إنجازأخرى للسيطرة في حالة عدم وجود تغييرات في هيكل أو مدة المؤسسة ذات األغراض الخاصة أو 

  . عادة ال تؤدي التغيرات اليومية في أوضاع السوق إلى إعادة تقييم السيطرة .جموعة وتلك المؤسسةبين الم

  معلومات حول أنشطة التوريق الخاصة بالمجموعة  ٧يتضمن اإليضاح رقم 

 الشرآات الزميلة -٣

 امتالك ويصاحب ذلك بصورة عامةعليها،  الشرآات التي يكون للمجموعة فيها نفوذًا هاماًً ولكن ال تسيطربالشرآات الزميلة  تتمثل
يتم بيان االستثمارات في الشرآات الزميلة على %. ٥٠إلى % ٢٠المجموعة أسهم ملكية ذات حق التصويت فيها بنسب تتراوح ما بين 

محققة من ويتم حذف األرباح غير ال. أساس حقوق الملكية باإلضافة إلى حصة المجموعة في الموجودات الصافية بعد االستحواذ
  . حقوق المجموعة في الشرآات الزميلةمدى المعامالت بين المجموعة وشرآاتها الزميلة إلى 

  
في حقوق المساهمين للشرآة الزميلة ، تقوم المجموعة باالعتراف بحصتها في أي من تلك التغييرات مباشرة عند وجود تغيير معترف به 
  .حقوق الملكية في تغيراتالفي بيان   ، حيثما يكون مناسبُا،وتقوم باإلفصاح عن ذلك

  
التي السياسات السياسات المحاسبية للشرآات الزميلة مع تلك  آما تتماشىإن تواريخ تقارير الشرآات الزميلة و المجموعة متطابقة 

  . تستخدمها المجموعة للمعامالت واألحداث المماثلة في ظل ظروف مشابهة
 

 : المشترآة ئتالفاتاال -٤
  

تالف إن . لسيطرة المشترآة  ل تخضعمشترآة وهي شرآات  ائتالفاتفي   حقوقموعة لدى المج دي يمارس       االئ المشترك هو ترتيب تعاق
 ائتالفب لسيطرة المشترآة   ل الخاضعة الشرآة  تتمثل . طرفينمن قبل ال لسيطرة المشترآةل يخضعبموجبه طرفان أو أآثر نشاط اقتصادي 
ة المشترآة باستخدام  االئتالفاتتعترف المجموعة بحصتها في . ون لكل مشروع حصة فيهامشترك يتعلق بتأسيس شرآة منفصلة يك  طريق

  .حقوق الملكية  المرتكزة علىالمحاسبة 
 

رات في حصة المجموعة في صافي              االئتالفبموجب أسلوب حقوق الملكية ، يتم إدراج  ة مع التغيي ة بسعر التكلف المشترك في الميزاني
ه في       . المشترك االئتالفيبين بيان الدخل الحصة من نتائج عمليات . لمشترك بعد التملكا االئتالف موجودات ر معترف ب د وجود تغيي عن

ك       المشترك ، تقوم المجموعة  االئتالفحقوق ملكية  وم باإلفصاح عن ذل رات وتق ك التغيي ا يكون   باالعتراف بحصتها في أي من تل ، حيثم
  .ملكيةحقوق ال في تغيراتالفي بيان  مناسبًا،

  
بية    لالئتالفتكون تواريخ التقرير                    تالف المشترك والمجموعة متماثلة ، وتتطابق السياسات المحاس ي       لالئ ك السياسات الت المشترك مع تل

  .تستخدمها المجموعة للمعامالت والحاالت المشابهة في ظروف مماثلة

  



 
١١  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  

  تتمة(أساس توحيد البيانات المالية ) د
  
  المعامالت التي تم حذفها عند التوحيد -٤
  

باستثناء أرباح أو خسائر المعامالت (ات الداخلية للمجموعة تم حذف األرصدة واإليرادات والمصروف للمجموعة  عند إعداد البيانات المالية الموحدة
تم حذف الخسائر واألرباح غير المحققة بنفس الطريقة ولكن للحد الذي ال يكون معه . الناشئة  عن المعامالت الداخلية للمجموعة) بالعمالت األجنبية

  .هنالك دليل على وجود انخفاض في القيمة
  

 : توحيد األعماللة يمحاسباإلجراءات ال) هـ 
  
. ستخدام طريقة االستحواذ آما في تاريخ االستحواذ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى المجموعةعمال الموحدة بااإلجراءات المحاسبية لألتتم  

طرة ، تضع المجموعة بغرض تقييم السي. السيطرة هي صالحية التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمؤسسة للحصول على مكاسب من أنشطتها
  . في اعتبارها حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستها حاليًا

  
   ٢٠٠٩يناير  ١اإلجراءات المحاسبية عند عمليات االستحواذ في أو بعد  )١(
  

اس الشهرة   ٢٠٠٩يناير  ١لعمليات االستحواذ التي تمت في أو بعد  ة  ، تقوم المجموعة بقي ة للمق   التجاري ة العادل ك      بالقيم ا في ذل ل المحول بم اب
ه    رف ب غ المعت ا ناقصا صافي المبل تحوذ عليه ة المس ي المؤسس يطرة ف ر مس ه ألي حصة غي رف ب غ المعت ة(المبل ة بصفة عام ة العادل ) القيم

دما تك  . وااللتزامات التي يتم تحملها ويتم قياسها جميعا آما في تاريخ االستحواذة التي يمكن تحديدها بسالمكت للموجودات البة ،   عن ادة س ون الزي
  .معاملة شراء فورا في حساب األرباح أو الخسائرأرباح يتم االعتراف ب

  
التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بتوحيد دين أو حقوق ملكية  سنداتبإصدار بخالف تلك التكاليف المرتبطة  تكاليف العمليات إن بيان 
   . آمصروفات عند تكبدهااألعمال 

 
 :  ٢٠٠٩يناير  ١ – ٢٠٠٣يناير  ١ذ بين عمليات االستحوا )٢(
  

، تمثل الشهرة زيادة تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في   ٢٠٠٩يناير  ١ – ٢٠٠٣يناير  ١لعمليات االستحواذ التي تمت في الفترة ما بين      
 .االلتزامات المحتملة للمؤسسة المستحوذ عليهاوااللتزامات التي يمكن تحديدها و للموجودات) القيمة العادلة بصفة عامة(المبلغ المعترف به 

  
ال         سنداتبخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار  ،تكاليف العملياتإن  د األعم ق بتوحي ا يتعل دها المجموعة فيم ي تتكب ة الت تمت   ،دين أو حقوق ملكي

  .رسملتها آجزء من تكلفة االستحواذ
 
 : ر مسيطرةإجراءات المحاسبة لعمليات االستحواذ على حصص غي )٣(
  

لعمليات االستحواذ والحصص غير ) ٢٠٠٨(بيانات مالية منفصلة إصدار و ٢٧المعيار المحاسبي الدولي رقم  اتباعلقد قامت المجموعة مسبقا ب
   ٢٠٠٩يناير  ١التي بدأت في المسيطرة التي جرت في السنة المالية 

  
واذ على حصص غير مسيطرة آمعامالت مع مالكي حقوق ملكية  بصفتهم مالكي بموجب السياسة المحاسبية الجديدة يتم احتساب عمليات االستح

الناجمة عن االستحواذ على  التجارية في السابق، آان يتم االعتراف بالشهرة. حقوق ملكية ولذلك ال يتم االعتراف بالشهرة آنتيجة لتلك المعامالت
الموجودات التي تم للحصة في صافي الستثمار اإلضافي عن القيمة االسمية ة افحصص غير مسيطرة في شرآة تابعة وآانت تمثل زيادة في تكل

  .  المبادلةآما في تاريخ االستحواذ عليها 
  

 .ولم يكن له أثر جوهري على ربحية السهم مستقبًالتم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية 
  



 
  

١٢  
                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

  
   الهامةالسياسات المحاسبية     ٣
  

   استخدام التقديرات)  أ
  

وجودات والمطلوبات يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة أن تضع تقديرات وافتراضات معينة تؤثر على المبالغ المقررة للم
حول تقدير مبالغ ومواعيد التدفقات  هامة، يتطلب من اإلدارة وضع أحكام محددوبشكل . المالية ومخصصات انخفاض القيمة الناتجة والقيم العادلة

إلى مخصصات انخفاض  النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة للقروض والذمم المدينة المعرضين النخفاض القيمة باإلضافة
يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام والتي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى . قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة

لي أهم النقاط التي يتطلب فيها استخدام وفيما ي. الظروف الراهنة ظلبما في ذلك التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في 
  :التقديرات واألحكام

  مخصصات انخفاض قيمة القروض والذمم المدنية والمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية    -١

  
القيمة بصورة  تقوم المجموعة بمراجعة محفظة القروض والذمم المدنية و المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية لتقييم انخفاض

إذا آان هناك أي  لمعرفة ماتسجيل مخصص خسارة ما في بيان الدخل، تقوم المجموعة بوضع األحكام  لتحديد مدى ضرورة. منتظمة
نقصا ملموسا في التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية من قرض أو مجموعة قروض متجانسة أو  تدل على وجود ملحوظةبيانات 

التدفقات النقدية المستقبلية يتم مراجعتها بصورة  قيمة وتوقيت تقديرإن المنهج واالفتراضات المستخدمة في . ستثماريةمنتجات تمويلية ا
  . والخسارة الفعلية المقدرة منتظمة لتقليل أي فروق بين الخسارة

  
ارية إسالمية، تقوم المجموعة مخصص مقابل قروض وذمم مدينة وموجودات تمويلية واستثم بتكوينباإلضافة إلى قيام المجموعة 

سوف يكون هناك مبلغ للديون والمدينين والتمويل  للتقريرمخصص انخفاض قيمة متراآم لالعتراف بأنه في أي تاريخ  بتكوينأيضا 
عد بتثبت اإلسالمي والمنتجات االستثمارية التي تم تخفيض قيمتها حتى من خالل نقطة إطالق محددة لالعتراف بالخسارة التي لم 

  "). مدة الظهور"والتي تعرف بـ(
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية    -٢

من أسعار مدرجة، يتم تحديدها  في بيان المرآز الماليمالية ومطلوبات مالية مدرجة  موجوداتعندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة ل
 معطياتتكون معطيات هذه النماذج مأخوذة من . ذج حسابيةباستخدام مجموعة من أساليب التقييم المختلقة التي تشمل استخدام نما

تشمل هذه التقديرات أخذ . إذا آان ذلك ممكنا وإذا تعذر ذلك يكون مطلوبا قدرا من التقديرات لتحديد القيم العادلة ملحوظة لدى السوق
  . تاريخ أطولوضع السيولة ومعطيات النماذج في االعتبار مثل العالقات التبادلية والتقلب لمشتقات ب

  
  . مراقبة مصمم لضمان أن يتم تحديدها أو تقييمها من خالل وحدة غير تلك التي تتحمل المخاطرال إلطار منتخضع القيم العادلة 

  انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع -٣

  
أو طويل  حادالقيمة عندما يحدث انخفاض  في النخفاضتقرر المجموعة أن األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع قد تعرضت 

أو طويل األمد وضع األحكام حول  حادًاويتطلب تحديد إذا ما آان ذلك االنخفاض . األمد في القيمة العادلة إلى أدنى من سعر التكلفة
  . ولوضع تلك األحكام، تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل سوقية وغير سوقية. ذلك
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                                 .)ع.م.ش(ت دبي الوطني اإلمارا
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  
  )تتمة( الهامةالسياسات المحاسبية    -٣ 
  

  ) تتمة( استخدام التقديرات)  أ

  

  خ استحقاقها األوراق المالية االستثمارية المحتفظ بها حتى تاري -٤
  

الثابتة أو القابلة  الدفعاتالموجودات المالية غير المشتقة ذات  بعض لتصنيف) ٣٩(تتبع المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم 
، تقوم إطار وضع هذه االحكاموفي . ديد وتاريخ استحقاق محدد على أنها موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقهاحللت

وفي حالة إخفاق المجموعة باالحتفاظ . تقييم رغبتها وقدرتها على االحتفاظ بمثل هذه األوراق المالية حتى تاريخ استحقاقهاالمجموعة ب
، مثل بيع مقدار ضئيل ]١) ط) (د( ٣المذآورة في اإليضاح رقم [المحددة بهذه االستثمارات لحين االستحقاق، ألسباب غير الظروف 

 يتم منعوجيزة، فإنه سيتطلب أن تقوم بإعادة تصنيف الفئة بالكامل آأوراق مالية متاحة للبيع وسوف قبل موعد االستحقاق بفترة 
  .  المجموعة من تصنيف األوراق المالية االستثمارية على أنها محتفظ بها لحين االستحقاق في السنة المالية الحالية والسنتين التاليتين

  
 االعتراف باإليرادات   )ب

  
التكلفة المطفأة واألدوات المالية ذات الفوائد على أنها متاحة للبيع ويتم إدراج إيرادات الفوائد بجميع األدوات المالية المقاسة  يتم تصنيف 

العمر ومصروفات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وهو المعدل المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية أو المقبوضات خالل 
إن عملية االحتساب تأخذ في . إلى صافي المبلغ المرحل لألصل أو االلتزام المالي ) عندما يكون مناسبا(لمتوقع لألداة المالية أو مدة أقل ا

ون تكاالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية بما في ذلك أي رسوم أو تكاليف إضافية والتي يمكن أن تنسب مباشرة إلى األداة والتي 
يتم تعديل المبلغ المرحل لألصل أو االلتزام المالي إذا قامت . جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ولكن ليست خسائر ائتمانية مستقبلية

يتم احتساب المبلغ المرحل المعدل على أساس معدل الفائدة الفعلي األصلي ويتم . المجموعة بمراجعة تقديراتها للمدفوعات أو المقبوضات
  .تسجيل التغير في المبلغ المرحل آإيرادات فائدة أو مصروفات فائدة 

  
. يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في استالمها .تحتسب إيرادات العموالت والرسوم على أساس االستحقاق

  .نقديةالمتحصالت النخفاض القيمة بالكامل على أساس يتم احتساب تحصيالت القروض والذمم المدينة المحددة على أنها معرضة ال
  

 بالعقارات اإليرادات المتعلقة    )ج
  

  .اإليجار عقد مدة على مدىعلى أساس القسط الثابت   يتم االعتراف بها ية التياإليجاراإليرادات بالعقارات  اإليرادات المتعلقةشمل ت
  

  األدوات المالية  ) د
 

  التصنيف    )١
 

 : للمتاجرةالية أوراق م •
  

يتم إدراج األرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيم العادلة في  . بقيمتها العادلة مبدئيةيتم إدراج األوراق المالية للمتاجرة بصفة  
ا    أ فيه ي تنش بة    . بيان الدخل الموحد في السنة الت دة المكتس تم إدراج الفائ اح  ي رادات     وتوزيعات األرب تلمة في إي د  المس رادات  واإلالفوائ ي

  .األخرى على التوالي يةالتشغيل



 
١٤  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  
  )تتمة( الهامةالسياسات المحاسبية    -٣ 

  
 )تتمة( األدوات المالية  ) د

 
  ) تتمة( التصنيف    )١

  
  

 : أوراق مالية استثمارية  •
 

 محتفظ بها لحين االستحقاق -١
   

والتي  ثابت،دفعات ثابتة أو محددة واستحقاق ذات  ،إن الموجودات المحتفظ بها لحين االستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة
  .ويشمل ذلك بعض أدوات الدين. قيكون للمجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بها لحين االستحقا

  
  ) .إن وجد ،ناقصا انخفاض القيمة( المطفأة التكلفةباالستثمارات المحتفظ بها لحين االستحقاق  يتم ترحيل

  
  : يسمح ببيع االستثمارات المحتفظ بها لحين االستحقاق في الحاالت التالية فقط

  
 ؛ون له تأثير على القيمة العادلةعندما يكون االستثمار قريبا من االستحقاق بدرجة ال يك •
  ؛تم استالم قدر آبير من أصل المبلغ •
 ؛حدث منفصل خارج سيطرة المجموعة •
  ملحوظ؛انخفاض ائتماني  •
  ؛ أو دمج أو استبعاد رئيسي لألعمال •
  . زيادة في المتطلبات الرأسمالية النظامية •
 
 المتاحة للبيع  -٢

  
لم يتم تصنيفها آموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المتاحة للبيع هي موجودات مالية 

الديون وحقوق  ستثمارات فيبعض االتشمل الموجودات المتاحة للبيع . آقروض وذمم مدينة أو محتفظ بها لحين االستحقاق
العمالت يرات في أسعار الفائدة، ومعدالت صرف التغ نتيجة لحاجة إلى السيولة أوا لتلبيةقد يتم بيع هذه الموجودات . الملكية
  .أو أسعار األسهم ةاألجنبي

  
يتم . تقاس جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يجوز بيع الموجودات المالية المتاحة للبيع بحرية أو تغطيتها

 باستثناء بيان المرآز الماليعتراف به آعنصر منفصل في الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة إلى حقوق الملكية ويتم اال ترحيل
عند بيع الموجودات المالية يتم تحويل القدر الكامل . إلى بيان الدخل المتراآمة الخسارة حيث يتم ترحيلحالة انخفاض القيمة 

  . إلى بيان الدخل –المدرجة سابقا بحقوق الملكية   -للفرق بين القيمة العادلة والتكلفة 
  

 نفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةمص -٣
  

   -:قامت المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة في الحاالت التالية
  
 . لةداخليًا على أساس القيمة العاد إعداد تقارير بشأنهاالمطلوبات أو  وأإدارة أو تقييم الموجودات عندما تتم  •
 . والذي قد يظهر بخالف ذلكمحاسبي التباين اليلغي التصنيف أو يقلل بشكل آبير  عندما •
عدل التدفقات المالية بشكل آبير والتي قد تكون مطلوبة ت ضمنية ةمشتقأداة  اتأو المطلوب الموجودات عندما تشمل •

 . بموجب العقد هذا الغرضبخالف 
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                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  
  )تتمة( الهامةالسياسات المحاسبية       ٣ 

  
   )تتمة(األدوات المالية    ) د
 

 القروض و الذمم المدينة   •
 

ت  بالقروض والذمم المدينة  تتمثل ر مش ر مدرجة في سوق نشطة         ذات قة موجودات مالية غي دها غي ة أو يمكن تحدي ذه   . دفعات ثابت أ ه تنش
  .في الذمم المدينةعندما تقدم المجموعة أموال أو بضائع أو خدمات مباشرة إلى المدين مع عدم النية في المتاجرة القروض والذمم المدينة 

  
  : ويشمل) ض القيمةناقصا انخفا(التكلفة المطفأة بالقروض والذمم المدينة  يتم ترحيل

  
  ؛القروض المتولدة والقروض المشترآة الممولة عند تولدها •
 
شريطة أن ال  مصدر أخرمن قبل المجموعة سواء من المصدر أو من ) تم شراؤها(أخرى تم االستحواذ عليها دين  سندات   •

 . إدراجها في سوق نشطة يتم 
  

  االعتراف      )٢
  

يتم  .ألداةابخاصة  تعاقدية أحكامفي  ًاالمجموعة طرف تصبححينما  المالي بيان المرآزوبات المالية في يتم االعتراف بالموجودات والمطل
من هذا التاريخ بأي أرباح أو خسائر تنشأ نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المبينة بالقيمة اعتبارًا االعتراف 

 تحويلها فيه يتميتم االعتراف بالقروض والذمم المدينة في اليوم الذي . ائر أو الموجودات المتاحة للبيعالعادلة من خالل األرباح أو الخس
 .المجموعة اتستحوذ عليهإلى المجموعة أو 

 
   االعتراف ايقاف)    ٣

  
تدفقات نقدية من  على لللمجموعة في الحصو بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية بايقاف االعتراف المجموعة تقوم

بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية في معاملة يتم فيها تحويل  المجموعة الموجودات أو عندما تقوم
اؤها أو في موجودات مالية محولة تم إنش حقوقيتم االعتراف بأي . الخاصة بملكية الموجودات المالية واالمتيازاتجميع المخاطر 

  .منفصلة  مطلوباتأو  آموجوداتاالحتفاظ بها من قبل المجموعة 
  

  .ؤهاأو إنها ؤهاإلغا عندما يتم أوالتزاماتها التعاقدية الوفاء ببالتزام مالي عندما يتم بايقاف االعتراف  المجموعة تقوم
  

مرآزها المالي ولكن تحتفظ بكل أو معظم اص بمعترف بها في البيان الخموجودات تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل 
ايقاف إذا تم االحتفاط بكل أو معظم المخاطر عندئذ ال يتم . الخاصة باالموجودات  المحولة أو جزء منهاواالمتيازات المخاطر 
على سبيل المثال  –مع االحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمكاسب تشمل تحويالت الموجودات  إن .المحولةبالموجودات االعتراف 

  .إقراض أوراق مالية ومعامالت إعادة شراء وأوراق مالية مدعمة بموجودات  -
  

عند بيع موجودات إلى الغير مع مبادلة إجمالي معدل العائد المتوافق على الموجودات المحولة ، تعتبر المعاملة على أنها معاملة تمويل 
الخاصة بملكية تلك واالمتيازات فظ المجموعة بجميع أو معظم المخاطر مضمونة مشابهة لمعامالت إعادة الشراء حيث تحت

  .الموجودات
  

    القياس)   ٤
  

 الموجودات المالية أو المطلوبات الماليةفي حالة  زائدًا،الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، ب االعترافيتم 
مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصل المالي أو  المنسوبةتكاليف  المعامالت ) الل الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خ غير المبينة

  .االلتزام المالي
  

الحقاًً لالعتراف المبدئي، تقاس آافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر وتقاس جميع الموجودات 
لعادلة، ماعدا األدوات التي ليس لها سعر سوقي مدرج في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة المتوفرة للبيع بالقيمة ا

  .ناقصًا مخصصات خسائر انخفاض القيمة، تكاليف المعامالت بما في ذلكيمكن االعتماد عليها، فإنها تقاس بسعر التكلفة، 
  

  .المالية لغير المتاجرة بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصصات خسائر انخفاض القيمة تقاس جميع الموجودات المالية األخرى والمطلوبات
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  الضمنيةالمشتقات )  ٥
  

مدمجة ضمن أدوات مالية أخرى، مثل خيار التحويل في سند قابل للتحويل حيث يتم التعامل معها على ال بعض األدوات المشتقةهناك 
قة مع نظيرتها في العقد األساسي وال أنها مشتقات مستقلة عندما يكون لها خصائصها االقتصادية ومخاطرها وال تربط بصورة وثي

بالقيمة العادلة مع  األدوات المشتقة الضمنيةيتم قياس هذه . يعتبر العقد األساسي مرحًال بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
  . التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في بيان الدخل

  
 قياس القيمة العادلة يءمباد   )   ٦

  
. دون أية استقطاعات لتكاليف المعامالت التقريرلقيمة العادلة لألدوات المالية على أساس سعرها السوقي المدرج في تاريخ تستند ا

التدفقات النقدية  طرقوإذا لم يكن السعر السوقي المدرج متوفرًا، تقدر القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام نماذج التسعير أو 
آموجودات عندما تكون قيمتها العادلة  األدوات المشتقةويتم ترحيل جميع . مناسبًا حيثما يكونير الخيارات، المخصومة ونماذج تسع

  . إيجابية وآمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سلبية
  

إلدارة وتكون نسبة عند استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة، تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقدير ل
عند استخدام نماذج . الخصم هي نسبة السوق ذات الصلة في تاريخ الميزانية العمومية لألداة المالية التي لها نفس الشروط والبنود

  . إعداد التقاريرالتسعير تستند المعطيات على مقاييس السوق ذات الصلة في تاريخ 
  

و تدفعه إلنهاء العقد التي ال يتم تداولها في أسواق مالية بالمبلغ الذي قد تتسلمه المجموعة أ لألدوات المشتقةالقيمة العادلة  يتم تفدير
  .االئتمانية الحالية لألطراف المقابلة والجدارةمع األخذ في االعتبار أوضاع السوق  إعداد التقاريرفي تاريخ 

  
 األرباح والخسائر عند القياس الالحق  )    ٧

   
الخسائر الناشئة من التغيير في القيمة العادلة لفئة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو يتم إضافة األرباح و

يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة . في بيان الدخل في الفترة التي تنشأ فيها" الخسائر
شرة في حقوق المساهمين لحين إيقاف االعتراف أو انخفاض قيمة هذه الموجودات المالية، عندئذ للموجودات المالية المتاحة للبيع مبا

  .فإن األرباح أو الخسائر المتراآمة المعترف بها سابقًا في حقوق المساهمين، يتم االعتراف بها في بيان الدخل
  

 انخفاض القيمة )    ٨
 

هناك أدلة موضوعية على انخفاض  تإذا آان ما وذلك لتحديد ن للمرآز الماليفي تاريخ آل بياتتم مراجعة الموجودات المالية 
  .وفي حالة وجود أية أدلة على ذلك يتم تقدير قيمة الموجودات القابلة لالسترداد. القيمة

      
قصير أو العجز عن قد انخفضت قيمتها يمكن أن تشمل الت) سندات الملكيةبما في ذلك (المالية  الموجوداتإن الدليل الموضوعي بأن 

الوفاء من قبل المقترض أو إعادة تكوين قرض ما أو مبلغ مقدم من قبل المجموعة بشرط أن المجموعة ال تضع في اعتبارها بخالف 
مثل التغيرات العكسية في  الموجوداتوتخص مجموعة من  ملحوظةذلك عدم وجود سوق نشط لورقة مالية ما أو بيانات أخرى 

  في المجموعة  التأخر عن السدادن أو مصدرين في المجموعة أو أوضاع اقتصادية لها صلة بحاالت وضع الدفع لمقترضي
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  ) تتمة(انخفاض القيمة )    ٨

 
لالسترداد للقروض والذمم  ةالقابل القيمة يتم احتساب. انخفاض القيمة اتيتم عرض القروض والذمم المدينة صافية من مخصص

الفائدة الفعلية األصلية لألداة  معدلبالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل باستخدام   الهامة في حالتها الفردية المدينة
يتم تكوين مخصص انخفاض القيمة مقابل القيمة الدفترية للقروض والذمم المدينة . وال يتم خصم األرصدة قصيرة األجل. المالية

وض التي تصنف على أنها تعرضت النخفاض القيمة استنادًا على المراجعات المنتظمة لألرصدة المتبقية وذلك لتخفيض هذه القر
تحديدها بصورة لتعكس الخسائر المتكبدة ولكن لم يتم  جماعيةويتم عمل مخصصات . والذمم المدينة إلى قيمها القابلة لالسترداد

ويتم شطب الدين . ويتم االعتراف بالزيادات في حساب المخصصات ضمن بيان الدخل. .بعد بشأن محفظة القروض الباقيةمنفردة 
  .وتحديد الخسارة النهائية للتحصيل للتحصيل وبعد إتمام جميع اإلجراءات القانونية بعد التأآد من أنه غير قابل

  
ة بالنسبة لألوراق المالية المصنفة آأوراق مالية متاحة للبيع، يتم األخذ في االعتبار أي انخفاض آبير أو طويل األمد في القيمة العادل

وفي حالة توافر مثل ذلك الدليل .  ما إذا آان األصل قد تعرض النخفاض القيمةلألوراق المالية إلى أدني من سعر التكلفة عند تحديد 
قيمة بالنسبة لألوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع، فإن الخسارة المتراآمة التي تم قياسها باحتساب الفرق بين تكلفة االستحواذ وال

المالية المعترف بها من قبل في بيان الدخل تنقل من حقوق المساهمين إلى العادلة الحالية، ناقصا  أي خسارة انخفاض القيمة للورقة 
أن خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في بيان الدخل على الموجودات المالية المتاحة للبيع ال يتم عكسها من خالل . بيان الدخل
  . بيان الدخل

  
الحقة، والتي يمكن ربطها بشكل موضوعي بحدث معين وقع بعد خفض دين متاحة للبيع خالل فترة  ألداةإذا زادت القيمة العادلة 

  . القيمة، يتم عكس خفض القيمة أو مخصص انخفاض القيمة من خالل بيان الدخل
  
  العمالت األجنبية  )    هـ
  

لسائدة في تاريخ إعداد يتم تحويل الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى درهم اإلمارات العربية المتحدة حسب أسعار الصرف ا
يتم تقييم عقود الصرف اآلجلة حسب أسعار السوق . ويتم ترحيل األرباح والخسائر الناتجة إلى بيان الدخل الموحد للمجموعة التقارير

  .المطبقة في تواريخ استحقاقها
  

 فروق التحويل(اشرة إلى احتياطيات أخرى يتم أخذ فروق تحويل العملة الناتجة عن تحويل صافي االستثمارات في العمليات الخارجية مب
  ).الناتجة عن الصرف

 
   العقارات والمعدات واالستهالك  )   و
  

وتشمل التكلفة التاريخية التكاليف التي تنسب مباشرة إلى حيازة . الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراآم بيانيتم 
  . الموجودات

قة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها آأصل مستقل، آما يكون مناسبًا، فقط عندما يكون من التكاليف الالح إدراجويتم 
ويتم . البند إلى المجموعة ويكون من الممكن قياس تكلفة البند بصورة يمكن االعتماد عليهابالمتوقع تدفق مزايا اقتصادية مستقبلية مرتبطة 

  . فيها تم تكبدهاانة األخرى في بيان الدخل خالل الفترة المالية التي تحميل تكلفة أعمال اإلصالح والصي
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  ) تابع( العقارات والمعدات واالستهالك  )   و
  

لموجودات الثابتة الخاصة لاالفتراضي االنتاجي العمر . ال يتم استهالك أراضي الملكية الحرة والموجودات الثابتة التي ليست قيد االستعمال
  : بالمجموعة هي آما يلي

  
  سنة ٢٥    مباني ملكية حرة

  سنوات ١٠    ملكية حرة تحسينات
  سنوات ٧   مؤجرةعلى ممتلكات ات تحسين

  سنوات ٥   أثاث وترآيبات ومعدات مكتبية
  سنوات ٤    أجهزة وبرامج آمبيوتر

  سنوات ٣    سيارات
  

  آما هو مذآور أعاله  الموجودات األخرى على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجيةيتم استهالك 
  

وإذا ما تم استخدامها يتم تحويلها إلى فئة العقارات والمعدات المالئمة . بسعر التكلفة الموجودات الثابتة الغير مستخدمة بيانيتم 
  . وفقًا لسياسات المجموعة استهالآهاويتم 

  
  

  .ويتم بيانها ضمن الدخل الموحد للمجموعة. مقارنة العائدات مع القيمة الدفتريةمن خالل االستبعاد  الناتجة عنويتم تحديد األرباح والخسائر 
  

   ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة)   ز
  

وذلك استنادًا إلى قوانين الضريبة المطبقة في الدول الخارجية  -يتم االعتراف بضريبة الدخل المستحقة على األرباح الخاضعة للضريبة 
  . آمصاريف خاصة بالفترة التي نشأت فيها هذه األرباح الخاضعة للضريبة -التي تعمل فيها فروع المجموعة 

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة  للموجودات والمطلوبات عن . يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة الموجودات والمطلوبات
ن األساس آامل نتائج اآلثار الضريبية لكافة الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية بالبيانات المالية الخاصة بالموجودات والمطلوبات القائمة وبي

يتم االعتراف بضرائب الموجودات المؤجلة إلى الحد الذي ُيمكن توفير أرباح خاضعة للضريبة بشكل آافي لمقابلة . الضريبي الذي يقابلها
وتقاس ضرائب الموجودات والمطلوبات المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب المتوقعة بحيث يتم تطبيقها . خصم الفروق الضريبية المؤقتة

  .يتوقع فيها تحقق الموجودات أو سداد المطلوباتللفترة التي 
تتم مراجعة ضرائب الموجودات المؤجلة في نهاية آل عام لتخفيض القيم الدفترية بالقدر الذي ال يمكن معه توفر أرباح خاضعة للضريبة 

 .الستخدام الفروق
  

   عقارات استثمارية)  ح
  

يتم قياس العقارات االستثمارية . إيجاري أو لزيادة رأس المال أو لكال الغرضين تحتفظ المجموعة بعقارات معينة آاستثمارات لكسب دخل
عقار استثماري قائم في وقت  استبدال أحد أجزاءعلى تكلفة  ةالمرحل القيمةشتمل ت. المعاملة تكاليفبما في ذلك  ،بشكل مبدئي بسعر التكلفة

 بيانيتم  المبدئي،االعتراف  عقب. تكاليف الصيانة اليومية للعقار االستثماري معايير االعتراف باستثناءب في حالة الوفاءتكبد التكلفة 
األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في  إدراجيتم . التقاريرالسوق في تاريخ  ظروفالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة والتي تعكس 

   .فيها تنشأفي السنة التي " إيرادات تشغيلية أخرى"د القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في بيان الدخل تحت بن



 
١٩  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
 
  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة     ٣

  
  
  ) تتمة( عقارات استثمارية)  ح

  
 منافعأو عندما يتم سحب العقار من االستخدام بالكامل وال يتوقع تحصيل أي  استبعادهاالعقارات االستثمارية عندما يتم ب ايقاف االعترافيتم 

ن الدخل آما يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند التخلي أو التصرف بالعقار االستثماري في بيا. اقتصادية مستقبليه من التصرف فيه
  . االستبعادفي سنة التخلي أو " إيرادات تشغيلية أخرى"تحت 

  
يكون هناك تغيير في االستخدام يظهر نتيجة إنهاء شغل المالك للعقار أو بدء  ،وفقط عندما عندما،التحويالت للعقارات االستثمارية  إجراءيتم 

 عندما،التحويالت من العقارات االستثمارية  إجراءيتم . ء أو التطويرعقد إيجار تشغيلي لجزء آبير من العقار لطرف أخر أو إنهاء البنا
  . يكون هناك تغيير في االستخدام يظهر من خالل البدء في شغل المالك للعقار أو بدء التطوير بغرض البيع، وفقط عندما

  
   الضمانات المالية)  ط

  
ات محددة لتعويض حامليها عن خسارة حدثت بسبب عجز مدين معين عن عقود تتطلب من المجموعة أن تقدم دفعبالضمانات المالية تتمثل 
  . بالتكلفة المطفأةمطلوبات الضمانات المالية  ترحيليتم  .عند االستحقاق بموجب شروط أداة دين السداد

  
  لموظفينا امتيازات)   ي

  
   التزامات معاش التقاعد ) ١(

  
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة المؤهلين لذلك،  بموجب القانون االتحادي لدولة تعمل المجموعة بموجب نظام المعاشات الخاص بمواطن

التعويضات الخاصة بالعاملين خارج ب إجراء ترتيبات المتعلقةويتم . اإلمارات العربية المتحدة الخاص بالمعاشات والتأمينات االجتماعية
  . المستحقة االمتيازاتخصص آامل لكافة تم تكوين مويالدولة طبقا لألنظمة واألعراف المحلية، هذا 

  
وال يترتب على المجموعة أي التزامات . تدفع المجموعة آذلك مساهمات للصناديق التي يديرها األمناء على أساس تعاقدي أو تطوعي

تراف بالمساهمات ويتم االع. يتم االعتراف بالمساهمات آمصاريف مكافأة الموظفين عند استحقاقها. دفع بمجرد دفع تلك المساهمات
عادة ما يكون استحقاق . المدفوعة مقدمًا آأحد الموجودات إلى الحد الذي يتوافر عنده استرداد نقدي أو خصم في المدفوعات المستقبلية

  . هذه المكافآت مشروطًا بأن يبقي الموظف في الخدمة حتى سن التقاعد أو أن يكمل الحد األدنى لمدة الخدمة
 

  فأة نهاية الخدمةبرنامج  مكا)   ٢(
  

آافة الموظفين  يشملبموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تعمل المجموعة بموجب نظام مكافأة نهاية الخدمة الذي 
  .الوافدين الذين عملوا لدى المجموعة ألآثر من عام

  
   برنامج الحوافز طويل األجل للموظفين)   ٣( 

  
تعتمد . برنامجين طويلي األجل لمجموعة مختارة من آبار المديرين بتدشين ٢٠٠٦أبريل  ١اعتبارا من  يبنك اإلمارات دبي الوطن قام

برامج الحوافز طويلة األجل على أساس الدفع نقدًا استنادًا إلى األسهم حيث يتم مكافأة المشارآين بوحدات حوافز طويلة األجل يتم 
  . االستحقاقتحويلها إلى نقد بعد 



 
٢٠  

                                 .)ع.م.ش(ات دبي الوطني اإلمار
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
 
  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة    ٣

  
  ) تتمة( لموظفينا امتيازات)   ي
  

  ) تتمة( برنامج الحوافز طويل األجل للموظفين  )   ٣(
  

تم االعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ المستحق للموظفين عن وحدات الحوافز طويلة األجل و التي يتم تسويتها نقدًا آمصروفات مع زيادة ي
يتم تعديل المبلغ المعترف به آمصروفات . دون شروط الدفعاتمقابلة في المطلوبات خالل الفترة التي يستحق فيها الموظفون هذه 

يتم إعادة قياس هذه المطلوبات في آل موعد لتاريخ إعداد التقارير و في . لي لوحدات الحوافز طويلة األجل المكتسبةليعكس الرقم الفع
  . و يتم االعتراف بأي تغيير في القيمة العادلة لاللتزام في بيان الدخل الموحد للمجموعة آمصروفات مرتبطة بالموظفين. تاريخ التسوية

  
   دوات التغطيةأ ) ك

  
تستخدم . ل األدوات المالية للتغطية العقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود المقايضة بأسعار الفائدة وأسواق صرف العمالت األجنبيةتشم

  .ةألجنبيالمجموعة هذه األدوات للوفاء بمتطلبات عمالئها وتعامالتها التجارية بالنقد األجنبي ولتغطية تعرضها لمخاطر أسعار الفوائد والعملة ا
  

 يتم قياس، الخاضع للتغطية بند ذي صلةوالبين أداة مشتقة  ٣٩الدولي رقم  يمعيار المحاسبالفي حالة وجود عالقة تغطية آما هو موضح في 
  . مع احتساب أية أرباح وخسائر ناتجة آما هو موضح أدناه  أداة التغطية بالقيمة العادلة

  
  ).٢) (أ( ٣راجع إيضاح رقم (بنفس الطريقة التي تحتسب بها القيمة العادلة لألدوات المالية  تحتسب القيمة العادلة ألدوات التغطية المشتقة

 
آذلك ما  أن طريقة االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة الناتجة يعتمد على ما إذا آانت تلك األداة المشتقة محددة آأداة تغطية، و إن آان

  : تخصص المجموعة عدة مشتقات معينة آما يلي، إماو . هي طبيعة البند الذي تتم تغطيته
  

تغطية القيمة (مشتقات تغطية التعرض للتغييرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو االرتباطات الثابتة  •
  ؛ أو )العادلة

  
تغطية (معترف به أو مطالبة أو لمعاملة متوقعة يمكن نسبتها إلى أصل  آبيرةمشتقات تغطية لتدفقات مالية مستقبلية محتملة بدرجة  •

 ). تدفق نقدي
  

   .  تستخدم محاسبة التغطية للمشتقات المخصصة بهذه الطريقة شريطة توافر معايير محددة بها
  

المخاطر ، باإلضافة إلى هدف إدارة الخاضعة للتغطيةالعالقة بين أدوات التغطية و البنود  -في بداية المعاملة  –وتسجل المجموعة 
عما إذا  -في بداية التغطية و بصورة مستمرة  –و آذلك تسجل المجموعة تقييمها . واإلستراتيجية في تنفيذ عدة معامالت تغطية مختلفة

  .غطاةمآانت المشتقات المستخدمة في تغطية المعامالت ذات فعالية عالية في مقاصة التغييرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبنود ال
   
  تغطية القيمة العادلة)   ١(

  
أية تغيرات في  معيتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المخصصة والمؤهلة لتغطية القيمة العادلة في بيان الدخل 

  . القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات المغطاة التي يمكن نسبتها إلى المخاطر المغطاة
  

المستخدم له نسبة  - شروط محاسبة التغطية، يتم إطفاء قيمة التسوية للقيمة الدفترية للبند المغطى تعد تفي ب الالتغطية  إذا آانت
  . على الربح أو الخسارة على طوال المدة حتى االستحقاق -الفائدة الفعلية 

  



 
٢١ 

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  ت المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانا
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 
  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة    ٣
  

  )تتمة( دوات التغطيةأ)  ك
  
  

   تغطية التدفق النقدي )  ٢(
  

دي في حقوق مؤهلة آتغطية للتدفق النقوال المخصصةيتم االعتراف بالجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات 
  .يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير المؤثر، مباشرة في بيان الدخل. المساهمين

  
لتغطية على بيان ل الخاضع بنداليتم إعادة تدوير المبالغ المتراآمة في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل في الفترات التي يؤثر فيها 

  .الدخل
  

اة تغطية أو بيعها، أو عندما تكون التغطية ال تتوافق مع شروط محاسبة التغطية، فإن أي مكاسب أو خسائر وعند انتهاء فترة أد
متراآمة قائمة في حقوق المساهمين في ذلك الوقت تبقى في حقوق المساهمين ويتم االعتراف بها عند االعتراف النهائي بالمعاملة 

المتوقعة أصبحت غير محتملة الحدوث، يتم على الفور تحويل األرباح أو الخسائر  في حال أن المعاملة. المتوقعة في بيان الدخل
  . في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل المبينةالمتراآمة 

  
   المشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التغطية  )  ٣( 

  
يرات في القيمة العادلة ألي أداة مشتقة يتم على الفور االعتراف بأية تغي. إن بعض األدوات المشتقة غير مؤهلة لمحاسبة التغطية

  .غير مؤهلة للتغطية المحاسبية ضمن بيان الدخل
  

   وما يعادلهالنقد )   ل
  

فترات استحقاق أصلية لمدة ذات األرصدة لدى المصارف المرآزية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية على  وما يعادلهيشتمل النقد 
  . ألرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية بفترات استحقاق أصلية لمدة ثالثة شهور أو أقلثالثة شهور أو أقل ناقصًا ا

  
  مقاصة األدوات المالية )   م

  
الموحد للمجموعة عندما يكون هناك حق قانوني  بيان المرآز الماليتتم مقاصة الموجودات و المطلوبات المالية و يتم بيان صافي المبلغ في 

مقاصة المبالغ المعترف بها و تكون هناك رغبة في التسوية على أساس المبلغ الصافي أو تحقيق األصل و تسوية المطلوبات في ل التنفيذ قابل
  . نفس الوقت

  
   اتفاقيات البيع و إعادة الشراء )  ن

  
الموحدة للمجموعة آموجودات مرهونة  األوراق المالية المباعة التي تخضع التفاقيات إعادة الشراء في البيانات المالية االفصاح عنيتم 

و يتم . ويتم إضافة المطلوبات المقابلة آوديعة مستقلة. عندما يكون للمحول إليه الحق بموجب العقد أو العرف لبيع أو إعادة رهن الضمانات
وذمم مدينة لبنوك وعمالء آخرين، آقروض ) اتفاقيات إعادة شراء عكسي(بيان األوراق المالية التي تم شراؤها بموجب اتفاقيات إعادة بيع 

الفائدة  معدلمدة االتفاقيات باستخدام  مدىيعامل الفرق بين سعر البيع و سعر إعادة الشراء آفائدة ويتم استحقاقه على . يكون مناسبًا حيثما
 . الفعلي

  
   القروض)  س

  
. صافية من تكاليف المعاملة) المستلمالقيمة العادلة للمبلغ (ر يتم االعتراف بالقروض أوًال بالقيمة العادلة، على أساس أنها عائدات اإلصدا

يتم إدراج أي فرق بين العائد بعد خصم تكاليف المعاملة و القيمة المستردة في البيانات المالية . القروض بالتكلفة المطفأة بيانويتم بعد ذلك 
  . الفائدة الفعلي معدلالموحدة للمجموعة خالل مدة القروض باستخدام 

  
و يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات و المبلغ المدفوع  بيان المرآز الماليوإذا ما قامت المجموعة بشراء دين لها، يتم حذفه من 

  . في صافي إيرادات المتاجرة
 



 
٢٢  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  لموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية ا

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
 
  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة    ٣

  
   عقود االيجار  )ع

  
التشغيلية مثل إيجارات المباني في بيان الدخل الموحد للمجموعة بطريقة القسط الثابت  بعقود االيجاريتم تحميل إجمالي المدفوعات الخاصة 

  .على مدى فترة اإليجار
  

  منتجات التمويل و االستثمار اإلسالمي ) ف
  

  التعريفات )  ١(
  

  :تستخدم العبارات التالية في التمويل اإلسالمي 
  

  المرابحة
  

المرابحة هي اتفاقية تتعهد بموجبها المجموعة بأن تبيع للعميل السلعة التي اشترتها المجموعة وامتلكتها، استنادا على وعد من العميل 
  .يشمل سعر البيع تكلفة السلعة وهامش ربح متفق عليه. لمشتراة بموجب بنود وشروط معينةبشراء السلعة ا

  
  اإلستصناع

  
تقوم . اإلستصناع هو اتفاقية بين المجموعة والعميل تبيع المجموعة بموجبها إلى العميل عقارًا مطورًا بمواصفات متفق عليها

ن الباطن وتقوم بعد ذلك بتسليمه إلى العميل في تاريخ محدد وسعر متفق المجموعة بتطوير العقار بنفسها أو عن طريق مقاول م
  .عليه

  
  إجارة

  
وقد . لمدة محددة ومقابل أقساط إيجار معينة) المستأجر(بموجبه بتأجير أصل ما للعميل ) المؤجر(إجارة هي عقد تقوم المجموعة 

و آذلك، عندما يقوم المصرف فعليًا بتحويل جميع المخاطر . العقدينتهي عقد اإلجارة بتحويل ملكية العقار إلى المستأجر في نهاية 
  . والعائدات المتصلة بملكية األصل المؤجر إلى المستأجر

  
  المضاربة 

  
و الذي " مضارب"و األخر يقدم الجهد و الخبرة و يسمى " صاحب المال"المضاربة هي عقد بين طرفين يقدم أحدهما المال و يسمى 

وفي حالة . استثمار هذه األموال في مشروع أو نشاط محدد مقابل نسبة من دخل المضاربة المتفق عليها مسبقايعتبر مسئوًال عن 
ومع ذلك، في حالة التقصير أو اإلهمال أو . الخسارة العادية يتحمل رب المال خسارة األموال بينما يتحمل المضارب ضياع جهوده

تقوم المجموعة بدور المضارب عندما تقبل أموال . مل المضارب وحده الخسائراإلخالل بأي شروط و أحكام عقد المضاربة، يتح
  . المودعين و بدور رب المال عند تشغيل هذه األموال على أساس المضاربة

  
  الوآالة

  
محددة  الوآالة هي عقد تتعهد فيه المجموعة بتقديم مبلغ معين من المال لوآيل معين والذي يستثمره حسب شروط معينة مقابل رسوم

يلتزم الوآيل بإعادة المبلغ المستثمر في حالة التقصير أو اإلهمال أو اإلخالل ) مبلغ مقطوع من المال أو نسبة من األموال المستثمرة(
  . بأي من بنود وشروط الوآالة

  
  
  
  
  
  

  



 
٢٣  

    .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ نتهية فيللسنة الم
 
  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة    ٣
  

  )تتمة(منتجات التمويل و االستثمار اإلسالمي   )  ف
 

  االعتراف باإليرادات )  ٢(
  

  :يتم االعتراف باإليرادات من المنتجات اإلسالمية المذآورة أعاله آما يلي 
  

  المرابحة
  

عند بداية العقد، و يتم االعتراف بالربح عند تحققه خالل مدة العقد بطريقة معدل الربح الفعال  يمكن احتساب الربح و تحديده تعاقديا
  . على الرصيد المستحق

  
  اإلستصناع

  
على ) الفرق بين السعر النقدي للعميل وتكلفة إستصناع المصرف اإلجمالية(يتم احتساب إيراد اإلستصناع وهامش الربح المرتبط به 

  .زمنيأساس التناسب ال
  

  اإلجارة
  .يتم االعتراف بدخل اإلجارة على أساس االستحقاق على مدى فترة العقد

  
  المضاربة

يتم االعتراف بإيرادات تمويل المضاربة عند توزيعها من قبل المضارب، بينما يتم تحميل الخسائر على الدخل عند إعالنها من قبل 
  .المضارب

  
  الوآالة

ويتم . الدخل الفعلي عند استالمهلبيان عة من الوآالة على أساس االستحقاق خالل الفترة، و يتم تعديلها يتم االعتراف باإليرادات المتوق
  . احتساب الخسائر في تاريخ إعالنها من قبل الوآيل

  
   غير الملموسة الموجودات)    ص

  
  التجارية الشهرة)   ١(

  
  . شرآات تابعة االستحواذ علىالشهرة عند  تنشأ

  
  عند  االستحواذ  اريةالتج الشهرة

  
الزيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في صافي القيمة باالستحواذ على شرآة أخرى  التجارية الناتجة عن تمثل الشهرةت

ذه عندما تكون ه. القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات الطارئة الخاصة بالشرآة التي يتم االستحواذ عليها للموجوداتالعادلة 
  .يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد للمجموعة مباشرة) سالبةتجارية شهرة (القيمة الزائدة سالبة 

  
  االستحواذ على حصة غير مسيطرة 

  
تكلفة االستثمارات اإلضافية عن  في زيادةبالالناتجة عن االستحواذ على حصة غير مسيطرة  في شرآة تابعة  التجارية تمثل الشهرةت

  . المكتسبة في تاريخ المقايضة الموجوداتالمرحل لصافي  المبلغ



 
٢٤  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
 
  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة    ٣

  
  )تتمة( لملموسةغير ا الموجودات)    ص

  
   الالحقالقياس   

  
  . بسعر التكلفة ناقصًا خسائر انخفاض القيمة التراآميةالتجارية يتم قياس الشهرة 

  
   برامج الحاسوب المرسملة ) ٢( 

  
  . يتم بيان برامج الحاسوب التي اشترتها المجموعة بسعر التكلفة ناقصًا اإلطفاء التراآمي و خسائر انخفاض القيمة التراآمية

  
برامج الحاسوب فقط عندما تزيد من قيمة المزايا االقتصادية المستقبلية المتضمنة في  موجوداتتتم رسملة المصروفات التالية على 

  . أصل معين ترتبط به و يتم احتساب جميع النفقات األخرى عند تكبدها
  

لمتوقع للبرامج من التاريخ الذي أصبح فيه البرنامج متاحًا على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي ا باالطفاءيتم االعتراف 
 . يتراوح العمر اإلنتاجي المتوقع للبرامج من ثالث إلى خمس سنوات. لالستخدام

  
  غير ملموسة أخرى  موجودات)   ٣(

  
تكلفة  يتم بيان. التكلفةبمبدئي العتراف عند االغير الملموسة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل  الموجوداتيتم قياس 
بعد االعتراف . القيمة العادلة آما هي بتاريخ االستحواذبغير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل دمج مع شرآة  الموجودات

يتم تقييم . غير الملموسة بسعر التكلفة ناقصا أي إطفاء متراآم وأي خسائر انخفاض قيمة متراآمة الموجوداتالمبدئي، يتم نقل 
غير الملموسة التي لها عمر  الموجوداتيتم إطفاء . غير الملموسة على أنها إما محددة أو غير محددة للموجودات ةاإلنتاجي ماراألع

محدد خالل عمرها اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها النخفاض القيمة عندما يكون هناك مؤشر بأن قيمة األصل غير الملموس قد 
في نهاية آل سنة  ةالمحدد ةر اإلنتاجياعماأل اتذ ةغير الملموس للموجوداتطفاء وأسلوب اإلطفاء تتم مراجعة فترة اإل. تنخفض

تحتسب التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع لالستهالك لمزايا اقتصادية مستقبلية مدمجة في . مالية على األقل
يتم االعتراف بمصاريف . وتعتبر على أنها تغيير في التقدير المحاسبي) مناسباآما يكون (األصل بتغيير فترة أو أسلوب اإلطفاء 

في بيان الدخل الموحد بفئة المصاريف التي تتفق مع وظيفة  األعمار االنتاجية المحددةغير الملموسة ذات  الموجوداتاإلطفاء على 
  .غير الملموسة الموجودات

  
  غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة )    ق
   

آل  في تاريخ ،الضرائب المؤجلة موجوداتبخالف العقارات االستثمارية و  ،الغير المالية للمجموعة للموجوداتالمرحلة  القيمتم مراجعة ت
يتم و. ستردادلال القابل قيمة األصليتم تقدير  ،في حالة وجود مثل هذا المؤشر. ي مؤشر على انخفاض القيمةأإذا آان هناك ما لتحديد  تقرير
  . آل تقرير في تاريخفي التجارية لشهرة ل ستردادلال القيمة القابلةتقدير 

  
. لالسترداد الخاص به ةالقابل القيمة عن للنقد المنتجة تهأو لوحدما ألصل  ةالمرحل القيمة زادتيتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا 

 الموجوداتعن  إلى أبعد حد مستقلة تكونتدفقات نقدية و تنتج اديدهيمكن تح هي أصغر مجموعة موجودات للنقد المنتجةتعتبر الوحدة 
يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة الخاصة بالوحدات . يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل. األخرى المجموعات و

األخرى في  للموجودات ةالمرحل القيمةومن ثم لتقليل  يةات المعنللوحد المخصصة التجارية شهرةلل ةالمرحل القيمةللنقد أوًال لتقليل  المنتجة
  . على أساس النسبة والتناسب) المجموعة أو الوحدات(الوحدة 

  
. القيمة األآبر لكال من قيمته المستخدمة أو قيمته العادلة ناقصًا تكاليف بيعهبللنقد  المنتجة دتهأو وحما ألصل  القيمة القابلة لالسترداد تتمثل

القيمة المستخدمة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية  عند تقييم
  . ألصلبا المتعلقةللقيمة الزمنية لألموال والمخاطر 



 
٢٥ 

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  نات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيا
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 
  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة    ٣

  
  ربحية السهم  ) ر
  

بقسمة الربح أو  ةالعادي األسهميتم احتساب ربحية . بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية عرضب المجموعةتقوم 
متوسط المرجح على ال )١بعد تعديلها بشأن نفقات الفائدة على سندات رأس المال الشق (في البنك  لى حاملي األسهم العاديةالخسارة العائدة إ

الخسارة العائدة لحاملي األسهم العادية  وأالربح  من خالل تعديليتم تحديد ربحية السهم المخفضة . ألسهم العادية القائمة خالل الفترةعدد ال
  .آافة األسهم العادية المخفضة المحتملة، إن وجدت لبيان تأثيراتألسهم العادية القائمة عدد ارجح لمتوسط المالو

  
  موجودات محتفظ بها للبيع  ) ش

  
سوف تسترد بصفة رئيسية من عملية بيع يكون من المرحلة يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات على أنها محتفظ بها للبيع إذا آانت قيمتها 

قيمة  صافي مقاصةال يتم إدراج . المستمر مامها خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف، فضال عن استردادها من خالل االستخدامالمحتمل إت
خالل الفترة حيثما يكون أحد الموجودات أو المطلوبات قد تم االعتراف به للمرة األولى على أنه محتفظ به . تلك الموجوادات والمطلوبات

هذه الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل في مقدمة بيان المرآز المالي، ومع ذلك، فإن بيان المرآز المالي عن فترة  إدراج للبيع، يتم 
   .بيانهاالمقارنة السابقة المدرجة ال يعاد 

  
  . مع السياسات المحاسبية للمجموعةبما يتوافق تم قياس هذه الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع ي

  
  و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد معايير)   ت

  
لم تطبيقها ولهذا السبب تقم المجموعة بلم و ٢٠١٠ديسمبر  ٣١بعض المعايير و التفسيرات الجديدة لم تكن سارية المفعول للعام المنتهي في 

   -:وهي آالتاليالموحدة في إعداد هذه البيانات المالية يتم استخدامها 
  

  يانالسرتاريخ   الوصف  المعيار
      

من معايير التقارير المالية  ٩المعيار 
   األدوات المالية –الدولية 

ار     اصد تم إ ار ليحل محل المعي ذا المعي م     ر ه دولي رق  ٣٩المحاسبي ال
ذي  تفظ بوال تلط    يح اس المخ وذج القي ط نم ن يبس عوي هولك ي ض  نفئت

اس يتين لقي ة ا أساس ودات المالي أة: لموج ة المطف ة العاد التكلف ةوالقيم . ل
دفق      مات الت ة وس ل المؤسس وذج عم ى نم نيف عل اس التص ف أس يتوق

ة    دي للموجودات المالي  ةالمبين  اتيستمر العمل بالتوجيه   . النقدي التعاق
ة الموجودات   حول ا  ٣٩المحاسبي الدولي رقم  المعيارفي  نخفاض قيم

   .محاسبة التغطيةالمالية و
  

اس ا   ة بتصنيف وقي ات المتعلق ا المتطلب مل أيض ة ويش ات المالي لمطلوب
  االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية  وايقاف

   ٢٠١٣يناير  ١

  
  



 
٢٦  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  
  )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة    ٣
  
  ) تتمة( معايير و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد)   ت
  
  

  السريانتاريخ   الوصف  المعيار
      

 ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 
افصاحات األطراف ذات العالقة 

 )٢٠٠٩عام  المعدل(

يعدل هذا المعيار تعريف األطراف ذات العالقة ويعدل متطلبات محددة 
 . العالقة لمؤسسات ذات صلة بالحكومةإلفصاح األطراف ذات 

 ٢٠١١يناير  ١

      
المحاسبي الدولي رقم  تعديالت المعيار

لجنة تفسير التقارير المالية  - ١٩
 موجوداتالحد على  - ١٤رقم  الدولية

المنافع المحددة والحد األدنى لمتطلبات 
 التمويل

معالجة هذه التعديالت النتائج غير المقصودة المترتبة على  تستبعد
تتيح هذه . عمليات السداد المبكر حيث يوجد شرط الحد األدنى للتمويل

التعديالت تحصيل السداد المبكر لمساهمات في ظروف معينة حيث يتم 
 .بدًال من مصروفات موجوداتاالعتراف بها على أنها 

 ٢٠١١يناير  ١

      
إدخال تحسينات على معايير التقارير 

نة تفسير لج -٢٠١٠المالية الدولية 
برامج  -١٣التقارير المالية الدولية رقم 

 والء العمالء 

توضح التعديالت بأن القيمة العادلة لنقاط المكافأة تضع في عين 
االعتبار مبلغ الخصومات أو الحوافز التي يمكن تقديمها إلى العمالء 

 .  الذين لم يحصلوا على نقاط المكافأة

 ٢٠١١يناير  ١

  
  

أثير جوهري     المعايير المذآإن  ا ت يس له ورة أعاله والمعايير والتعديالت الجديدة األخرى التي أجريت على المعايير والمراجعات والتفسيرات ل
   .على البيانات المالية الموحدة للمجموعة آما في تاريخ إعداد التقارير

  
  نقد وودائع لدى المصرف المرآزي      ٤

  ٢٠١٠  
  ألف درهم

-------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم

-------  

  ٢.٢٥٥.٨٠٨  ١.٥٣٩.٨٢٥  نقد 
     

  ١٠.٧١٤.٨٥٨  ١١.٨٩٣.١١٩ ودائع إلزامية وخاصة لدى المصرف المرآزي بدون فوائد
     

  ٦.٧٠٠.٠٠٠  ٢٤.٢٥٠.٠٠٠ شهادات ودائع لدى المصرف المرآزي يترتب عليها فوائد
 ---------- ----  ------------ --  
 ١٩.٦٧٠.٦٦٦  ٣٧.٦٨٢.٩٤٤  
 =========  =========  

  
م تم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرآزي بدرهم اإلمارات والدوالر األمريكي وليست متاحة الستخدا

ا لتوجيه    . المجموعة في عملياتها اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة المصرف المرآزي ات يتغير مستوى االحتياطي المطلوب آل شهر طبق
  .مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرآزي

  
  
  
  
  

  



 
٢٧  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  
 مستحق من البنوك      ٥
  

 محلية  ١٠٢٠ديسمبر٣١
  ألف درهم 

-------- 

  أجنبية 
  ألف درهم
--------  

  إجمالي 
  ألف درهم
--------  

  ١١.٤٦٣.٣٠٥  ١١.١٨٨.٦٤٩ ٢٧٤.٦٥٦  قروض ألجل 
      

  ٢.٤١٤.٦٥٢  ٢.٣٥٩.٨٥٨ ٥٤.٧٩٤ األجلليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير
 ---------- ------- -----  ---------- ---  

  ١٣.٨٧٧.٩٥٧  ١٣.٥٤٨.٥٠٧ ٣٢٩.٤٥٠  إجمالي المستحق من البنوك 
      

  )٢٧.٤٩٠(  )٢٧.٤٩٠( - النخفاض القيمة ات محددةمخصص
 ---------- ------------ --  ----------- --  
 ١٣.٨٥٠.٤٦٧  ١٣.٥٢١.٠١٧ ٣٢٩.٤٥٠  
 ====== ========  ========  
      
      

 محلية  ٩٢٠٠ديسمبر٣١
  ألف درهم 

-------- 

  أجنبية 
  ألف درهم
--------  

  إجمالي 
  لف درهمأ

--------  
      

  ٤.٥٧٤.٨٥٩  ٤.١٧٨.٤٦٠ ٣٩٦.٣٩٩  قروض ألجل 
      

  ٥.٥٢١.٢٣٧  ٥.٣٥٧.٨٦١ ١٦٣.٣٧٦ ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير
 ----------- ---------- ---  ---------- ----  

  ١٠.٠٩٦.٠٩٦  ٩.٥٣٦.٣٢١ ٥٥٩.٧٧٥  إجمالي المستحق من البنوك 
      

  )٤٩.١٤٧(  )٤٩.١٤٧( - اض القيمةالنخف ات محددةمخصص
 ---------- -------- ----  ------------- -  
 ١٠.٠٤٦.٩٤٩  ٩.٤٨٧.١٧٤ ٥٥٩.٧٧٥  
 ====== =======  ========  

  
  ). سنويا% ٢.٣: ٢٠٠٩(سنويًا % ١.٩تبلغ نسبة العائد على هذه اإليداعات 
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                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  
 القروض و الذمم المدينة    ٦

  
والتي تم رهنها بموجب اتفاقيات إعادة شراء ) مليون درهمًا ١٥٩: ٢٠٠٩( ال شيءأخرى بقيمة  سندات دينوتشمل القروض والذمم المدينة 

  )٢١اإليضاح رقم انظر (
  
  

  
  

 ٢٠١٠  
  ألف درهم

-------- 

٢٠٠٩  
  ألف درهم

-------- 
      حسب النوع )أ

 
 ٧٠.٤٧٢.٨٩٣ ٦٨.١٧٥.٠٥٩ سحوبات على المكشوف

 
 ١٢٠.٦٧١.٤٧٢ ١١٠.٦٥٩.٨٧٠ قروض آلجل

 
 ٢.٧١٧.٣٤٧ ٢.٥٦٤.٣١٦ قروض مقابل إيصاالت أمانة

 
 ١.٥١١.٥٦٢ ١.١١٠.٢٠٥ سندات مخصومة

    
  ٢.٣٨٦.٥٢٠ ٢.٦١١.٢٥٥ ذمم مدينة لبطاقات االئتمان

 
 ٧٨٣.٣٩٥ ٦٩٠.٧٧٣ أخرى

 ----------- ----- ------------ ---- 
  ١٩٨.٥٤٣.١٨٩  ١٨٥.٨١١.٤٧٨ إجمالي القـروض و الذمم المدينة

 
 ١.٥٦٨.٨٢١ ٦٥٩.٥٦٢  أدوات دين أخرى

 -------------- --  ----------- -----  
  ٢٠٠.١١٢.٠١٠  ١٨٦.٤٧١.٠٤٠ إجمالي القـروض و الذمم المدينة

 
 )٥.٤٠٩.٣٢١( )٧.٤٩٩.٧٢٧(  مخصص انخفاض قيمة القروض: ناقصًا

 ------------ --- --------- ------ 
 ١٩٤.٧٠٢.٦٨٩ ١٧٨.٩٧١.٣١٣ 
 ========= ========= 

  التي تعرضت النخفاض في القيمة القروض و الذمم المدينةإجمالي 
 

١٨.٩٠٢.٥١٢ 
 

٥.١٤٨.٤٠٧ 
=============== 

  ٢٠١٠ : حسب القطاع ) ب
  ألف درهم

--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم

--------  
  ١٦٩.٢٤٢.٢٥٢  ١٥٨.٩٤٤.٨٤٠ الشرآات 

    
  ٢٢.١٨٥.٨٨٦ ١٧.٢٩٨.٩٠٦ األفراد 

    
  ٩٣١.٢٩٤  ٣٩٤.٦٢٣ الخزينة 

     
  ٢.٣٤٣.٢٥٧  ٢.٣٣٢.٩٤٤  أخرى

---------------  ---------------  
١٩٤.٧٠٢.٦٨٩  ١٧٨.٩٧١.٣١٣  
========= ========= 



 
٢٩  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في
  
  ): تتمة(القروض والذمم المدينة      ٦
  

     
  

 لقيمةا حدد فيالم نخفاضاالالحرآة في مخصصات 
٢٠١٠  

  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم

--------  
     
     

  ٢.٥٤١.٥٩٧  ٣.٧٤٥.٤٤٨ يناير  ١الرصيد آما في 
  ١.٧١٣.٥١٨  ٢.٣٦٥.٥٨٣ خالل العام المكونة مخصصات انخفاض القيمة 
  )١٧٠.٤١٤(  )٨٨.٧٩٥( عمليات استرداد خالل العام 

  ٣٤.٠٥٨  -  مبالغ محولة من التمويل اإلسالمي
  )٣٧٣.٣١١(  )٤٧٣.٢٩٧( مبالغ مشطوبة خالل العام 

  ------------  ------------  
  ٣.٧٤٥.٤٤٨  ٥.٥٤٨.٩٣٩ ديسمبر  ٣١الرصيد آما في 

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

  للقيمة  الجماعينخفاض االالحرآة في مخصصات 
 

    

  ٥٧٠.٨٧٣  ١.٦٦٣.٨٧٣ يناير  ١الرصيد آما في 
  ١.٠٩٣.٠٠٠  ٥٣١.٩١٥ خالل العام المكونة انخفاض القيمة  مخصصات

  -  )٢٤٥.٠٠٠(  خالل العام المستردةمبالغ ال
  ------------  ------------  

  ١.٦٦٣.٨٧٣  ١.٩٥٠.٧٨٨ ديسمبر  ٣١الرصيد آما في 
 -------------  -------------  
 ٥.٤٠٩.٣٢١  ٧.٤٩٩.٧٢٧  
 ======= ======== 



 
٣٠  

                                 .)ع.م.ش(الوطني  اإلمارات دبي
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  توريق القروض   ٧
  

  . الموجوداتتأسيس اميرتس ان بي دي اوتو فاينانس ليمتد واميرتس ان بي دي اوتو فاينانسنج ليمتد لتوريق   ) ١(
  

) جيرسي (بموجب قانون الشرآات في   ") إيه بي سي("، تأسست اميرتس ان بي دي اوتو فاينانس ليمتد ٢٠١٠أغسطس  ١٠بتاريخ 
ام  دودة ١٩٩١لع رآة مح ي جيرسي آش جلة ف ق إصدار  . والمس روض عن طري افظ الق راء مح و ش رآة ه اط الرئيسي للش إن النش

  .السندات
  

لعام ) جيرسي(بموجب قانون الشرآات في ") ريباك("اوتو فاينانسنج ليمتد  ، تأسست اميرتس ان بي دي٢٠١٠أغسطس  ١٠بتاريخ 
ق         . والمسجلة في جيرسي آشرآة محدودة ١٩٩١ ة عن طري تثمار في السندات واألوراق المالي إن النشاط الرئيسي للشرآة هو االس

  .إصدار السندات
  

إلى إيه بي   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في  مليون درهم ٩٦٨.٥األفراد ومطلوبات تصل إلى  قامت المجموعة بتحويل قروض سيارات
المحولة،  الموجوداتنظرًا إلبقائها على مخاطر ومكاسب . الموجوداتسي، مع اإلبقاء على مخاطر االئتمان المرتبطة بتحويل 

  .مويل مضمونةضمن القروض والمطلوبات وتحتسب التحويالت على أنها معامالت ت الموجوداتتواصل المجموعة االعتراف بهذه 
  

غيرها من ، تحت الديون الصادرة والموجوداتبموجب هذه المضمونة مليون درهم،  ٨٥٧المطلوبات ذات الصلة بمبلغ  إدراجيتم 
نتيجة تعرض المجموعة لمخاطر ومكاسب ملكية غالبية أسهم الشرآات ذات . وتحّمل على التكاليف المطفأة األموال المقترضة

بشأن دمج  ١٢الخاصة بالتوافق مع تفسير لجنة التفسيرات القائمة رقم  ذات األغراضمج هذه الشرآات األغراض الخاصة، يتم د
  .الشرآات ذات األغراض الخاصة

  
   .الموجوداتلتوريق ) الشرآات ذات األغراض الخاصة متعددة البيع(ليمتد  ٢دمج حصة المجموعة في امبلم فاينانس آومباني رقم   ) ٢(

  
اريخ   وفمب  ٢٢بت ل قروض شرآات     ٢٠١٠ر ن ى     ، قامت المجموعة بتحوي ات تصل إل م    ٢.١٩٣ومطلوب ون دره ي   (ملي ا ف  ٣١آم
مبر ى   )٢٠١٠ديس م  "إل اني رق انس آومب بلم فاين د  ٢ام ع (ليمت ددة البي رآات ذات األغراض الخاصة متع كل )الش اء بش ع اإلبق ، م

ذه     . وجوداتالمجوهري على آافة مخاطر االئتمان والمكافآت المرتبطة بتحويل  راف به  الموجودات وبذلك تواصل المجموعة االعت
ل مضمونة    امالت تموي ا مع ى أنه ويالت عل ات وتحتسب التح روض والمطلوب تم . ضمن الق غ   إدراجي ات ذات الصلة بمبل المطلوب

م،  ٢.١٩٣ ون دره ذه المضمونة ملي وداتبموجب ه ديون الصادرة والموج وال المقترضة، تحت ال ن األم ا م ى وتح غيره ل عل ّم
  .التكاليف المطفأة

  
ددة                ذا القسم من الشرآات ذات األغراض الخاصة متع ة أسهم الشرآات ومكاسب ه ة غالبي نتيجة تعرض المجموعة لمخاطر ملكي

م   بشأن دمج    ١٢البيع، يتم دمج حصة المجموعة في الشرآات ذات األغراض الخاصة بالتوافق مع تفسير لجنة التفسيرات القائمة رق
  .ذات األغراض الخاصة الشرآات

  



 
  

٣١  
                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  منتجات التمويل و االستثمار اإلسالمي   ٨
  

٢٠١٠  
  ألف درهم

-------- 

٢٠٠٩  
  ألف درهم

-------- 
  ٥.٢٦٤.٢٤٩  ٤.٨٩٥.٩٤٩رابحةم

 ٦.٦٢٧.١١٤ ٦.٤٠٧.٤١٣إجارة
 ١.٢٨٥.٥٥٠ ١.٢٨٥.٥٥٠ محافظ صكوك 

 ٥٢٩.٥٢٠ ٥٣١.٤٧٤ذمم مدينة لبطاقات االئتمان  
  ٣.٨٠٤.٣٤٣  ٣.٤٩٩.٩٠٥ وآالة

  ١.٩٤٦.٨١٧  ١.٥٧٠.٦٢٤  استصناع
  ١.٦٧٧.٨٨٤  ١.٣٣٢.٩١٣ أخرى

 ------------- -------------  
 ٢١.١٣٥.٤٧٧ ١٩.٥٢٣.٨٢٨لمنتجات التمويلية و االستثمارية اإلسالميةإجمالي ا
 )٦٨٤.٨٥٢( )٥٧٧.١١٩( اإليرادات المؤجلة :ناقصًا
 )٥٣٩.٠١٤( )٨٢٢.٣٣٣(مخصصات انخفاض القيمة:ناقصًا

-------------- -------------- 
١٩.٩١١.٦١١ ١٨.١٢٤.٣٧٦ 
======== ======== 

 التي تعرضتتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةإجمالي قيمة المن
 النخفاض في القيمة

  
١.٦٥٩.٨٦٠  

  
٦٨٢.١٩٤  

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

  ٢٠١٠القيمةالمحدد فينخفاضاالالحرآة في مخصصات 
  ألف درهم

--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم

--------  
  ٢٠١.٣٢٠  ٣٤٤.٩٦٦ يناير ١الرصيد آما في 

  ١٨٩.٨٩٩  ٢٦٤.٦٢٠مة خالل العاممخصص انخفاض القي
  )١١.٥٢٦(  )٢٩.١٠١( عمليات استرداد خالل العام 

  )٣٤.٠٥٨(  - مبالغ محولة للقروض والذمم المدينة
  )٦٦٩(  - مبالغ مشطوبة خالل العام 

 ----------  ----------  
  ٣٤٤.٩٦٦  ٥٨٠.٤٨٥ ديسمبر  ٣١الرصيد آما في 

 ====== ====== 
     القيمةالجماعي فينخفاضاال الحرآة في مخصصات

     
  -  ١٩٤.٠٤٨  يناير ١الرصيد آما في 

  ١٩٤.٠٨٤  ٤٧.٨٠٠ خالل العامالمكونةمخصصات انخفاض القيمة 
 ----------  ----------  

  ١٩٤.٠٤٨  ٢٤١.٨٤٨  ديسمبر ٣١الرصيد آما في 
 ----------  ----------  
 ٥٣٩.٠١٤  ٨٢٢.٣٣٣  
 ======  ======  



 
  

٣٢  
                                 .)ع.م.ش(مارات دبي الوطني اإل

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  أوراق مالية للمتاجرة ١

  
 

  ١٠٢٠ديسمبر  ٣١
 محلية

  ألف درهم
------- 

  إقليمية
  ألف درهم

-------  

  دولية
  ألف درهم

-------  

  اإلجمالي
  لف درهمأ

-------  
  ١٨٧.١٠١  -  - ١٨٧.١٠١  سندات حكومية
  ١.٠٠٥.٤٥٩  ١٨٦.٧٦٢  ٤٦.٢٧٣ ٧٧٢.٤٢٤  سندات شرآات

  ١٣٧.٣٤٧  ١١.١٣٥  ١٢.١٧٧ ١١٤.٠٣٥ أسهم
 ------------- ----------  ----------  -------------  
 ١.٣٢٩.٩٠٧  ١٩٧.٨٩٧  ٥٨.٤٥٠ ١.٠٧٣.٥٦٠  
 ======== ======  ======  ========  
       
 

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
 محلية

  ألف درهم
------- 

  إقليمية
  ألف درهم

-------  

  دولية
  ألف درهم

-------  

  اإلجمالي
  ألف درهم

-------  
  ١٤٢.٩٤٢  -  - ١٤٢.٩٤٢  سندات حكومية
  ٣٤٩.٠٤٥  -  - ٣٤٩.٠٤٥  سندات شرآات

  ١١٩.١٠٦  ٢٤٦  - ١١٨.٨٦٠ أسهم
 ----------- -------  -----  ----------  
 ٦١١.٠٩٣  ٢٤٦  - ٦١٠.٨٤٧  
 ======= =====  ====  ======  
  

    
  مالية للمتاجرة  إعادة تصنيف أوراق

  
م    ٣٩الدولي رقم  يمعيار المحاسبال على تعديالتالوبموجب  ٢٠٠٨في عام  ة رق م     (  ٧ومعيار التقارير المالية الدولي  -٢الموضح في المالحظة رق

ع        أعادت المجموعة تصنيف بعض األوراق ) ج  وفرة للبي تثمارية مت ة اس اجرة لتصبح أوراق مالي ة للمت  الموجودات دت المجموعة بعض   دح . المالي
ى المدى القريب           الموجودات المالية التي تنطبق عليها التعديالت وقامت بتغييرها بحيث أن هذه  ا عل ا بغرض بيعه د تحتفظ به م تع ة ل ررت  . المالي ق

ة   موجودات قد شكل ظروفا نادرة تسمح بإعادة تصنيف   ٢٠٠٨ق المالية خالل النصف الثاني من عام المجموعة أن التدهور الذي شهدته األسوا مالي
  . من فئة المتاجرة

  
. بالقيمة العادلة في تاريخه ٢٠٠٨يوليو  ١وتعديالته، تم إجراء عمليات إعادة التصنيف اعتبارا من تاريخ  ٣٩الدولي رقم  يمعيار المحاسبالبموجب 

يوضح الجدول التالي . ليتم إعادة تصنيفها ٢٠٠٨يوليو  ١ى ذلك، تم بعد ذلك تحديد بعض األوراق المالية للمتاجرة والتي تم شراؤها بعد باإلضافة إل
  : األوراق المالية للمتاجرة وقيمها الدفترية وقيمها العادلة 

  
  

 ٢٠٠٨يوليو١ 
  ألف درهم

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

  ٢٠٠٩ديسمبر٣١
  ألف درهم

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

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  ألف درهم

 ---------------  
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 --------- --------- ---------- ---------  ----------  --------  

ة  أوراق مالي
اد   اجرة مع للمت

نيفها آ أوراق تص
ـة   ـة استثماريـ مالي

 للبيـعمتاحة

  
  
  

٩٩٣.٤٩١  

 
  
  

٩٩٣.٤٩١  

 
  
  

٥٤١.٢٣٩  

 
  
  

٥٤١.٢٣٩  

  
  
  

٣٧٨.٥١٨  

  
  
  

٣٧٨.٥١٨  

 ---------- ---------- ---------- ----------  ----------  ----------  
 ٣٧٨.٥١٨  ٣٧٨.٥١٨  ٥٤١.٢٣٩ ٥٤١.٢٣٩ ٩٩٣.٤٩١ ٩٩٣.٤٩١  
 ====== ====== ====== ====== ======  ======  

  



 
  

٣٣  
                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  )تتمة(أوراق مالية للمتاجرة    ٩
  

المالية المعاد تصنيفها من  الموجوداتبشأن  ٢٠١٠كية خالل عام بيان الدخل وحقوق المل المعترف بها ضمنإن الجدول التالي يبين المبالغ 
  : للبيع  متاحةأوراق مالية للمتاجرة إلى أوراق مالية استثمارية 

  
  بيان الدخل 

  ألف درهم
--------  

  حقوق الملكية
  ألف درهم
--------  

    )٢٠٠٨يونيو٣٠(فترة ما قبل إعادة التصنيف 
  -  )١٦.٦٦١(  صافي خسارة المتاجرة 

 ----------  ---------  
 )١٦.٦٦١(  -  
 ======  =====  

  فترة ما بعد إعادة التصنيف 
  )٢٠١٠ديسمبر  ٣١ – ٢٠٠٨يوليو  ١(

   

  -  ٨٠.٠٨٠  الفائدة إيرادات
  )٢٤.٤٠٤( - صافي التغير في القيمة العادلة 

 --------  --------  
 ٢٤.٤٠٤(  ٨٠.٠٨٠(  
 ======  ======  

  
  : إعادة التصنيف قد فيما لو لم يكن ٢٠١٠التالي المبالغ التي آان سيتم إدراجها خالل عام  الجدوليوضح 

  
 ٢٠١٠  

  ألف درهم 
--------  

   
  ١٥.١٣٧  صافي ربح المتاجرة 

=====  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٣٤  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  مالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات ال

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
   أوراق مالية استثمارية    ١٠

  
 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
 محلية

  ألف درهم
-------- 

 إقليمية
  ألف درهم
-------- 

  دولية
  ألف درهم
--------  

  اإلجمالي
  ألف درهم

---------  
       محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

  ١٦٩.٤٨٤  - ١١٤.٣٨٩ ٥٥.٠٩٥  سندات حكومية 
  ٢١٨.١٤٣  ٣٤.٦٤٣ ١٦٥.١٣٥ ١٨.٣٦٥  سندات شرآات 

 -------- ---------- -------- ----------  
 ٣٨٧.٦٢٧  ٣٤.٦٤٣ ٢٧٩.٥٢٤ ٧٣.٤٦٠  
 -------- ---------- -------- ----------  
       

       للبيعمتاحة
  ٢.٦٦٥.١٣٩  ٧٠١.٦٦٢ ٨٤١.٥٤٨ ١.١٢١.٩٢٩  سندات حكومية 
  ٥.٨٢٠.٠٤٨  ٢.٤٤١.٤٧٣ ٧٩٣.٠١٧ ٢.٥٨٥.٥٥٨  سندات شرآات 

  ٢.٢٠٥.٥٦٩  ٨٤٧.٥٧٦ ٨٤٨.٧٨٥ ٥٠٩.٢٠٨ أسهم
  ١.٤٩٦.٦٥٢  ٩٧٠.٢٨٨ ٢٩٧.٥٢٨ ٢٢٨.٨٣٦ أخرى

 ------------ ------------ -------- ----  ------------ --  
 ١٢.١٨٧.٤٠٨  ٤.٩٦٠.٩٩٩ ٢.٧٨٠.٨٧٨ ٤.٤٤٥.٥٣١  
 ------------ ------------ ------- -----  ------------- -  

وأمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح
  الخسارة 

  

      

  ١٤٦.٨١٩  - ٩٨.٨٤٥ ٤٧.٩٧٤ أسهم
  ٩٠٩.٣٤٩  ١٤١.٦٠٠ ٢.٣٧٧ ٧٦٥.٣٧٢ أخرى

 ------------ ------------ --------- ---  ------- -----  
 ١.٠٥٦.١٦٨  ١٤١.٦٠٠ ١٠١.٢٢٢ ٨١٣.٣٤٦  
 ------------ ------------ ---------- --  --------- ---  
 ١٣.٦٣١.٢٠٣  ٥.١٣٧.٢٤٢ ٣.١٦١.٦٢٤ ٥.٣٣٢.٣٣٧  
 ======= ======= =======  ========  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٣٥  
  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  ةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموع

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية
  

  )تتمة( أوراق مالية استثمارية  ١٠
  

 
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

 محلية
  ألف درهم
-------- 

 إقليمية
  ألف درهم
-------- 

  دولية
  ألف درهم
--------  

  اإلجمالي
  ألف درهم
---------  

          محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

  ١٥٤.٨٠٩  - ٩٩.٧١٤ ٥٥.٠٩٥  سندات حكومية 
  ٤٢٠.٧٨٧  ٧١.٦٩٩ ٢٥١.١٤١ ٩٧.٩٤٧  سندات شرآات 

 ---------- ---------- -------- ----------  
 ٥٧٥.٥٩٦  ٧١.٦٩٩ ٣٥٠.٨٥٥ ١٥٣.٠٤٢  
 ---------- ---------- -------- ----------  

  
          للبيع  متاحة

  ٢.٦٢٥.٤٧٥  ١.٩٨٧.٨١٢ - ٦٣٧.٦٦٣  سندات حكومية 
  ٧.٣٣٢.٨٧٣  ٣.٧٦٤.٥٣٨ ٧١٣.٧٩٦ ٢.٨٥٤.٥٣٩  سندات شرآات 

  ٢.٧٨٩.٤٢٧  ٨٣١.٨٤٧ ١.٤٠٣.٠٦١ ٥٥٤.٥١٩ أسهم
  ١.٤٠٠.٦٥٧  ١.٠٢٠.٠٧٢ ٢٩٣.٩٥٢ ٨٦.٦٣٣ أخرى

 ------------- ------------- ---------- ---  --------- -----  
 ١٤.١٤٨.٤٣٢  ٧.٦٠٤.٢٦٩ ٢.٤١٠.٨٠٩ ٤.١٣٣.٣٥٤  
 -------------------------- ---------- ---  -------- ------  

  

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح
  أو الخسارة 

      

  ١٥٣.٧٣٥  - ١١٠.٣٩٦ ٤٣.٣٣٩ أسهم
  ٢٨.٧٠٤  ٢٨.٧٠٤ - -  أدوات مالية مختلطة 

  ١.٢٤٦.٠٥٣  ٣٨٩.٤٨٧ ١.٤٢٧ ٨٥٥.١٣٩ أخرى
 ------------- ------------- ----- ------  ----------- --  
 ١.٤٢٨.٤٩٢  ٤١٨.١٩١ ١١١.٨٢٣ ٨٩٨.٤٧٨  
 ------------- ------------- ------- ----  -------- -----  
 ١٦.١٥٢.٥٢٠  ٨.٠٩٤.١٥٩ ٢.٨٧٣.٤٨٧ ٥.١٨٤.٨٧٤  
 ======== ========  ========  ========  

  
  

مرهونة حسب اتفاقيات إعادة ) ممليون دره ٣.٤٥٦ :٢٠٠٩(مليون درهم  ٨٩٢للبيع على مبلغ  المتاحةتشتمل األوراق المالية االستثمارية 
  ). ٢١راجع إيضاح (شراء مع البنوك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 
٣٦  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية في 
  

  )تتمة( أوراق مالية استثمارية  ١٠
  

  : شتمل األوراق المالية االستثمارية على استثمارات في صناديق عقارية آما يليت
  

 ٢٠١٠  
  ألف درهم

٢٠٠٩  
  ألف درهم

 --------  -------  
  ٢٨٤.٨٥٢  ٢٠٤.٥٩٩ مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ١.٠٠٦.٧٨٢  ٩٨٢.٤٢٩  للبيعمتاحة
 --------- ---- ---------- ---  
 ١.٢٩١.٦٣٤  ١.١٨٧.٠٢٨  
 ========  ========  

  
  بيع شرآات تابعة/االستثمار في       ١١

  
ال  ) ١( ج أعم اراتدم دولي اإلم ة ال ألوراق المالي ارات   ل رآة اإلم ة ذ م م وش ألوراق المالي وطني ل ي ال ترآة(" --دب يطرة مش   ) "س

 
اريخ  وفمبر  ٨بت ة ذ م ٢٠٠٩ن ألوراق المالي دولي ل ارات ال ت اإلم ة  ")إي آي إس("م  ، تلق ات التنظيمي ة الجه ة، موافق ة للمجموع رآة تابع ، ش
ة للمجموعة   شرآة فرعية أخرى  دبي الوطني لألوراق المالية ذ م م،  اإلمارات شرآةمن أسهم  %١٠٠ المتالك ر تابع ى شرآة     وتغي اسمها إل
  . لية سيطرة مشترآة بالقيمة اإلسميةتم اعتبار عملية االستحواذ على أنها عم .لألوراق المالي دبي الوطني اإلمارات

    
اريخ وفمبر  ٢١ بت ت، ٢٠٠٩ن ي قام ارات دب رآة اإلم ة ذ م م  ش ألوراق المالي وطني ل ل ال ع بتحوي ارات موجوداتجمي ى اإلم ا إل ا ومطلوباته ه

  . الستكمال عملية االستحواذالدولي لألوراق المالية 
  

 .ع.م.تصفية الوطني اإلسالمي ش) ٢(
  

  .والمطلوبات الموجوداتتسوية تمت  آما ، شرآة تابعة للمجموعة.ع.م.الوطني اإلسالمي ش تمت تصفية، ٢٠٠٩مبر خالل شهر سبت
     
  مشترآة وائتالفاتاالستثمارات في شرآات زميلة     ١٢

  
  ٢٠١٠ 

  ألف درهم
-------- 

٢٠٠٩   
  ألف درهم 

-------  
 ٢.٤٤١.٩٩٣ ١.٤١١.٦٨٧ االستثمار في شرآات زميلة  

 ٢.٥٥٧ -مشترآة ائتالفاتثمار في االست
 ------------  ------------  
 ٢.٤٤٤.٥٥٠ ١.٤١١.٦٨٧ جمالي اإل
 =======  =======  
                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 
٣٧  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  عةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجمو

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  )تتمة( مشترآة وائتالفاتاالستثمارات في شرآات زميلة   ١٢
  

  : رآة في االستثمار في شرآات زميلةالح
  

  : إن الحرآة في القيم الدفترية لالستثمار في شرآات زميلة خالل العام هي آما يلي
  

  ٢٠١٠ 
  آلف درهم
-------- 

٢٠٠٩ 
  آلف درهم
-------- 

 ٢.٩٢٤.٦٥٨ ٢.٤٤١.٩٩٣ يناير   ١الرصيد آما في 
 )١٦٢.١٩٩( )٦٦٤.٤١٠(  الخسارةمنحصةال

  )٣١٦.٠٠٠(  )٣٦٠.٠٠٠( االنخفاض في القيمة خالل العام
 )٤.٤٦٦( )٥.٨٩٦( توزيعات األرباح 

 ------------  ------------  
 ٢.٤٤١.٩٩٣ ١.٤١١.٦٨٧ ديسمبر  ٣١الرصيد آما في 

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

ة      تتمثل  ة الخاصة بالشرآات الزميل ة المجمع ة المعلومات المالي ة   موجودات ب الهام ون   ١٦.٠٦٨بقيم م  ملي م   ١٨.٠٣٦: ٢٠٠٩(دره ون دره ) ملي
ة  و ات بقيم م   ١١.٦٠٨مطلوب ون دره م  ١٢.٢٥٥: ٢٠٠٩(ملي ون دره غ  ، و)ملي رادات بمبل ًا   ٣.٠٠٨إي ون درهم ون  ٤.٤٥٤: ٢٠٠٩(ملي ملي

اءًا   حقوق الملكية احتسابفي تاريخ موافقة مجلس اإلدارة، تم تطبيق  ).مليون درهم ٤٦٥: ٢٠٠٩(م مليون دره ١.٣٢١بقيمة  وخسارة) درهمًا بن
  .جوهرية ال تعتبرإن التغيرات الالحقة . المتاحة في ذلك الوقتاإلدارة معلومات  على

  
  مشترآة ائتالفات

  
يونال   ٢٠٠٩يناير  ٢٨بتاريخ  ورك انترناش ناد ذ      .م.م.ذ ، قامت نت ة للمجموعة بإنشاء س تالف وهو  . م.م.، وهي شرآة تابع مشترك مع الشبكة     ائ

تمتلك . البحرينية لإللكترونيات، لتقديم خدمات أجهزة الصراف اآللي وخدمات معالجة البطاقات للبنوك في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي
  .سيطرة مشترآة على إدارة الشرآة وتمارس األسهممن رأسلمال % ٤٩نتورك انترناشيونال 

  
  : مشترآة ائتالفاتفي  اتفي االستثمار ةالحرآ

  
  :مشترآة خالل العام  ائتالفاتفي  اتفيما يلي الحرآات في القيم الدفترية لالستثمار

  
 ٢٠١٠  

  ألف درهم
-------  

٢٠٠٩   
  ألف درهم 

-------  
  ١٥٠  ٢.٥٥٧ يناير ١الرصيد آما في 

  ٥٩٠  ٨٠  األرباحمنحصةال
  ١.٨١٧  -  مشترآة  ائتالفاتإنشاء
  -  )٢.٦٣٧( الموجودات المحتفظ بها للبيع:ناقصًا

 ---------  -------  
  ٢.٥٥٧  -  ديسمبر ٣١الرصيد آما في 

 ===== ==== 
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

٣٨  
                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  موحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية ال
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  عقارات استثمارية      ١٣

  
  :فيما يلي الحرآة في العقارات االستثمارية خالل العام

٢٠١٠  
  ألف درهم 

------- 

٢٠٠٩  
  ألف درهم 

------- 
 ١.٥٤٧.١٦٩ ١.٧٠٧.٦١١ يناير ١الرصيد آما في 

 ٣١٩.٠٨٧ ٤٢٧.٧٦٧إضافات
  )٩٠.٩٢٧(  )٦٠٠( جودات ثابتة قيد اإلنشاءموالمحول إلى

 - )١١.٥١٣( بيع عقارات استثمارية 
 )٦٧.٧١٨( )٢١٥.٩٧٤(إعادة تقييم القيمة العادلةخسارة

 ------------ ------------ 
 ١.٧٠٧.٦١١ ١.٩٠٧.٢٩١ ديسمبر ٣١الرصيد آما في 

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

رادات  االتبلغ . أراضي تملك حرو مبانيتشتمل العقارات االستثمارية على  تثمارية   من  ي ارات االس رادات األخرى    المسجلة   ايجار العق ضمن اإلي
   ). مليون درهم ١٨.٢: ٢٠٠٩(مليون درهم  ١٩.٢مبلغ 



 
٣٩  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في لمنتهية للسنة ا
  
  الممتلكات والمعدات     ١٤

  

أراضي مملوآة 
  وعقارات

  
  ألف درهم
----------  

 العقارات
تأجرة  المس

  والتحسينات
  ألف درهم
--------  

  أخرى
 
 

  ألف درهم
--------  

  موجودات ثابتة 
  قيد اإلنشاء 

  
  ألف درهم
----------  

  اإلجمالي
  
  

  ألف درهم
---------  

         لفةالـتـكـ
         

  ٢٠١٠يناير ١آما في
  

٣.١٢٦.٢١٤  ٧٠٧.٣٨٨  ١.٠٩٠.٤٣٢ ٢٨٠.٠١٨ ١.٠٤٨.٣٧٦  

 إضافات
  

٥١٣.٢٠٢  ٢٥٨.٥٨١  ١٦٧.٦٢١ ٣٣.٤٢٣ ٥٣.٥٧٧  

 تحويالت
  

١٤٢.٠٠٩(  ١٠٧.٩٢١ ٢٩.٧٠٧ ٤.٣٨١(  -  

 استبعادات
  

)١٧٢.٧٩٥(  )١٢.٥٩٤( )١٤٨.٨٨٩( )٧.٠٦٩( )٤.٢٤٣(  

         
  )٣١٢.٣٣١(  )١٢.٢٠٩( )٢٨٥.٩٥٠( )٧.٦٤١( )٦.٥٣١( دات محتفظ بها للبيعتحويالت إلى موجو

 ---------- -------- --------  --------  ------------  
  ٣.١٥٤.٢٩٠  ٧٩٩.١٥٧  ٩٣١.١٣٥ ٣٢٨.٤٣٨ ١.٠٩٥.٥٦٠  ٢٠١٠ديسمبر ٣١آما في

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

  االستهالك المتراآم
        

  ٢٠١٠يناير١فيآما
  

٨٢٥.٠٩٩  -  ٥٣٧.٤٤٢ ١٣١.٠٩٧ ١٥٦.٥٦٠  

  ٢٧١.٢٦٣  -  ١٨٣.٠٤٤ ٤٤.٧٩٨ ٤٣.٤٢١ المحمل للسنة
 استبعادات

  
- )١٤٩.١٨٦(  - )١٤٣.٩٩٣( )٥.١٩٣(  

  )١٢٩.٧٤٦(  - )١٢٧.١٩٥( )٢.٥٥١( - تحويالت إلى موجودات محتفظ بها للبيع
 ---------- -------- -----------  ---------  -------  

  ٨١٧.٤٣٠  -  ٤٤٩.٢٩٨ ١٦٨.١٥١ ١٩٩.٩٨١  ٢٠١٠ديسمبر ٣١آما في
 ====== ====== ======  ======  ======  

  صافي القيمة الدفــترية آما في
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

 
٨٩٥.٥٧٩  

 
١٦٠.٢٨٧  

  
٤٨١.٨٣٧  

  
٧٩٩.١٥٧  

  
٢.٣٣٦.٨٦٠  

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



 
٤٠  

                                 .)ع.م.ش(وطني اإلمارات دبي ال
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  )تتمة(الممتلكات والمعدات    ١٤

    
  . التطوير والغير جاهزة لالستخدام قيدوالمشاريع  على الموجودات المتكبدةالموجودات الثابتة قيد اإلنشاء النفقات تمثل        

أراضي مملوآة 
  وعقارات

  
  ألف درهم
----------  

 العقارات
تأجرة  المس

  والتحسينات
  ألف درهم
--------  

  أخرى
  

  درهم ألف
--------  

  موجودات ثابتة 
  قيد اإلنشاء 

  
  ألف درهم
----------  

  اإلجمالي
  
  

  ألف درهم
---------  

         الـتـكـلفة
         

  ٢٠٠٩يناير ١آما في
  

٢.٦٣٤.٦٠٨  ٨٤٢.٥٥٣  ٦٦٠.٨١٣ ٢١٢.٢٩٠ ٩١٨.٩٥٢  

 إضافات
  

٥٢١.٥٠٣  ٣٥٩.٧٧٩  ١٢٦.١٩٠ ٢١.٥٠٣ ١٤.٠٣١  

 تحويالت
  

٤٨٦.٦٦٨(  ٣١٢.٨٢٢ ٥٨.٤٥٣ ١١٥.٣٩٣(  -  

 استبعادات
  

- )٢٩.٨٩٧(  )٨.٢٧٦(  )٩.٣٩٣( )١٢.٢٢٨(  

 ------------ -----------  ------------  ----------  ------------  
  ٣.١٢٦.٢١٤  ٧٠٧.٣٨٨  ١.٠٩٠.٤٣٢ ٢٨٠.٠١٨ ١.٠٤٨.٣٧٦  ٢٠٠٩ديسمبر ٣١آما في

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

  راآماالستهالك المت
        

  ٢٠٠٩يناير١آما في
  

٥٩٣.٠٥٣  -  ٣٨١.٧٦٨ ١٠٢.٠٢٥ ١٠٩.٢٦٠  

 المحمل للسنة
  

٢٥٠.٢٦٤  -  ١٦٣.٢٢١ ٣٩.٧٤٣ ٤٧.٣٠٠  

 استبعادات
  

- )١٨.٢١٨(  -  )٧.٥٤٧( )١٠.٦٧١(  

 ---------- ---------- ----------  ---------  ----------  
  ٨٢٥.٠٩٩  -  ٥٣٧.٤٤٢ ١٣١.٠٩٧ ١٥٦.٥٦٠  ٢٠٠٩ديسمبر ٣١آما في

 ====== ====== ======  ======  ======  
  صافي القيمة الدفــترية آما في

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
 

٨٩١.٨١٦  
 

١٤٨.٩٢١  
  

٥٥٢.٩٩٠  
  

٧٠٧.٣٨٨  
  

٢.٣٠١.١١٥  
 ====== ====== ======  ======  =======  



 
٤١  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  غير الملموسة الموجوداتوالتجارية الشهرة     ١٥

  
  اإلجمالي  غير الملموسة الموجودات التجاريةالشهرة 
 ------------- -----------------------------------  --------  
  ودائع أساسية   عالقات العمالء برامج حاسوب  

  غير ملموسة
  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
 

  التكلفة
 

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

  ٦.٢٥٩.١٠٩  ٥٦٤.٧٦٠  ١٥٧.٤٩٠   ٩.٢٨١  ٥.٥٢٧.٥٧٨  يناير  ١الرصيد في 
 تحويل إلى موجودات محتفظ 

  بها للبيع 
  
)٢٦.٧٣٣(  

  
-  

-  -  )٢٦.٧٣٣(  

 ------------- ---------- ----------  ----------  ------ ------  
 ٦.٢٣٢.٣٧٦  ٥٦٤.٧٦٠  ١٥٧.٤٩٠  ٩.٢٨١  ٥.٥٠٠.٨٤٥  
        
        
  انخفاض القيمةوطفاءاإل
 

       

  ٢١٣.٦٣٨  ١٣٤.٠٠٠  ٦٩.٠٠٠  ٥.٧٣٥  ٤.٩٠٣  يناير  ١الرصيد في
 
 لسنةة لانخفاض القيموطفاءاإل

 
- 

 
١.٨٦٠ 

 
٣١.٠٠٠  

  
٦١.٠٠٠  

  
٩٣.٨٦٠  

 ------- ------- ----------  ----------  ----------  
  ٣٠٧.٤٩٨  ١٩٥.٠٠٠  ١٠٠.٠٠٠  ٧.٥٩٥  ٤.٩٠٣  ديسمبر ٣١الرصيد آما في 

 ------- ------- ----------  ----------  ----------  
  ٥.٩٢٤.٨٧٨  ٣٦٩.٧٦٠  ٥٧.٤٩٠  ١.٦٨٦  ٥.٤٩٥.٩٤٢  الصافي 

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

         ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
  التكلفة 

  
٦.٢٥٩.١٠٩  ٥٦٤.٧٦٠  ١٥٧.٤٩٠  ٩.٢٨١  ٥.٥٢٧.٥٧٨  

  مةانخفاض القيوطفاءاإل
 

٢١٣.٦٣٨  ١٣٤.٠٠٠  ٦٩.٠٠٠  ٥.٧٣٥  ٤.٩٠٣  

 ------------- -------- ---------  ----------  --------- --  
  ٦.٠٤٥.٤٧١  ٤٣٠.٧٦٠  ٨٨.٤٩٠  ٣.٥٤٦  ٥.٥٢٢.٦٧٥  الصافي 

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

   التجارية لشهرةلقيمة الاختبار انخفاض 
  
من خالل دمج األعمال ذات األعمار غير المحددة لتحديد انخفاض القيمة عن طريق  التي تم االستحواذ عليها جاريةالت الشهرة مراجعةسنويًا تم ت

  .إلى قيمتها الدفترية التجارية للوحدات المنتجة للنقد التي تم تحميل الشهرة ستخداماال قيدالقيمة القابلة لالسترداد بناء على حسابات القيمة مقارنة 
  

  : إلى ثالث وحدات منتجة للنقد، وهي أيضًا قطاعات يمكن رفع تقارير عنها آما يليالتجارية لشهرة ا تخصيصتم 
  
  الخدمات المصرفية للشرآات •
  الخدمات المصرفية االستهالآية  •
 الخزينة  •

  
  

    



 
٤٢  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  وحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الم

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  ) تتمة(غير الملموسة  الموجوداتوالتجارية الشهرة      ١٥

    
  االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار انخفاض القيمة للشهرة التجارية الهامة  

  
القيمة المستخدمة من خالل توقعات التدفق النقدي على مدى خمس  تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد بناءًا على احتساب

  . سنوات
  

  : التالية  لالفتراضاتساب القيمة المستخدمة في الوحدات المنتجة للنقد بالغ الحساسية تحإن ا
  

  ؛هوامش الفائدة •
 ؛معدالت الخصم •
  ؛حصة السوق خالل مدة الميزانية •
 ؛ج التدفقات النقدية فيما بعد فترة الميزانيةمعدالت النمو المتوقع المستخدمة الستنتا •
  ؛ و إجمالي الناتج المحلي الحالي •
 .معدالت التضخم المحلي •
  

  :  هوامش الفائدة
  

 ظروفتعتمد هوامش الفائدة على متوسط القيم المحققة في السنوات الثالث السابقة لبداية فترة الميزانية، وتزيد خالل مدة الميزانية بسبب 
  وقعة متالالسوق 
  

 : معدالت الخصم
  

هذا هو المرجع القياسي المستخدم من قبل . تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد على رأس المال المستخدم المطلوب في آل شرآة
التكلفة الموزونة لرأس يتم احتساب معدالت الخصم باستخدام متوسط . اإلدارة لتقدير األداء التشغيلي ولتقييم االقتراحات االستثمارية المستقبلية

  المال 
  

  : معدل النمو المتوقع وإجمالي الناتج المحلي والتضخم المحلي
  

  . حول هذا القطاع تعتمد االفتراضات على بحوث منشورة
  

مليون  ٣.٥٨٩: ٢٠٠٩(مليون درهم  ٣.٥٨٩، آانت الشهرة المحملة إلى وحدة الخدمات المصرفية للشرآات ٢٠١٠ديسمبر  ٣١بتاريخ 
، وآانت الشهرة )مليون درهم ١.٧٠٠: ٢٠٠٩(مليون درهم  ١.٧٠٠، والشهرة المحملة إلى وحدة الخدمات المصرفية للمستهلكين )مدره

  ).مليون درهم ٢٠٦: ٢٠٠٩(مليون درهم  ٢٠٦المحملة إلى الخزينة التجارية 
  

  الخدمات المصرفية للشرآات
  

المصرفية للشرآات بناًء على القيمة المستخدمة بتوقعات للتدفق النقدي لمدة خمس سنوات،  تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من وحدة الخدمات
فاق المبلغ القابل لالسترداد القيمة اإلسمية بواقع %. ١٣.٤التدفقات النقدية بنسبة  تقليص توقعاتتم %. ٢يليها معدل نمو نهائي بنسبة 

ي سعر الخصم أو معدل النمو النهائي إلى تقليص المبلغ القابل لالسترداد بقيمة ف% ١سيؤدي حدوث انخفاض بنسبة . مليون درهم ٢١.٣٧٠
  . مليون درهم على التوالي ١.٢٢٥مليون درهم و ٢.٠٦٦

   
  الخدمات المصرفية للمستهلكين

  
ت للتدفق النقدي لمدة خمس تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من وحدة الخدمات المصرفية للمستهلكين بناًء على القيمة المستخدمة بتوقعا

فاق المبلغ القابل لالسترداد القيمة اإلسمية %. ١٣.٤التدفقات النقدية بنسبة  توقعات  تقليصتم %. ٢سنوات، يليها معدل نمو نهائي بنسبة 
لالسترداد  ةالقابل مةالقي انخفاضإلى سيؤدي الخصم أو معدل النمو النهائي  معدلفي % ١نخفاض بنسبة االإن . مليون درهم ١٩.٤١٨بواقع 
  .   مليون درهم على التوالي ١.٠٣٧مليون درهم و ١.٧٤٨بقيمة 

  
  
  



 
٤٣  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

 )تتمة(وسة غير الملم الموجوداتالشهرة و   ١٥
 

  الخزينة
  

تدفق النقدي لمدة خمس سنوات، يليها معدل نمو نهائي التوقعات باستخدام على القيمة المستخدمة  ًالالسترداد من الخزينة بناء ةالقابل القيمةتم تحديد 
سيؤدي . مليون درهم ٣.٣٧٠إلسمية بواقع لالسترداد القيمة ا ةالقابل القيمة إنف%. ١٣.٤بنسبة  المتوقعة التدفقات النقدية تخفيضتم %. ٢بنسبة 

مليون درهم  ١٧٦مليون درهم  ٢٩٦في سعر الخصم أو معدل النمو النهائي إلى تقليص المبلغ القابل لالسترداد بقيمة % ١حدوث انخفاض بنسبة 
 .  على التوالي
  
  غير الملموسة الموجودات

  
على أنها المبلغ الذي يمكن مقابله استبدال أصل بين " القيمة العادلة"تم تعريف . العادلةغير الملموسة المكتسبة بقيمتها  الموجوداتتم االعتراف ب

  .أطراف لديها المعرفة والرغبة في معاملة غير تفضيلية
  

 إن المعيار الذي يجب أن يقابل لالعتراف بأصل غير ملموس بصورة منفصلة عن الشهرة في أي استحواذ هو المقدرة على تحديد األصل غير
  :الملموس بوضوح والذي يجب أن يكون إما

  
قد يمكن فصله أي المقدرة على فصله أو تقسيمه من المنشأة وبيعه أو تحويله أو ترخيصه أو تأجيره أو استبداله بصورة فردية أو سويا مع الع •

 ذي الصلة أو األصل أو االلتزام؛ أو
 
إذا آانت تلك الحقوق يمكن تحويلها أو فصلها من الكيان أو الحقوق األخرى أن ينشأ من حقوق تعاقدية أو قانونية أخرى بغض النظر عما  •

 .وااللتزامات
 

إذا . سنة ١١إلى  ٥والذي يقدر ما بين  للموجوداتالعمر االفتراضي مدى غير الملموسة باستخدام طريقة القسط الثابت على  الموجوداتتم استهالك 
القيمة القابلة  تانخفاض القيمة إذا آان ئريتم االعتراف بخساوسترداد لالالقابلة  القيمةيتم تقدير لقيمة، في اانخفاض  مؤشر على حدوثآان هناك 
  أقل من القيمة الدفتريةلالسترداد 

  
  الموجودات األخرى  ١٦

  
  

 ٢٠١٠ 
  ألف درهم 

--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم 

--------  
  ١.٠٠٩.٩٦٣ ١.٢١٠.١١٧  فوائد مستحقة مدينة

  ٣٣٠.٧٣٦ ٢٧٨.١٩٨  سلفيات أخرى مقدما ومدفوعات
  ٦٠٦.٢٣٩ ٤٩٦.٠٠٥ مدينون مختلفون وذمم مدينة أخرى

  ٦٥٢.٧١٤ ١.١٥٤.٤٤٤ أخرى
 ------------ ------------  

 ٢.٥٩٩.٦٥٢ ٣.١٣٨.٧٦٤  
 ======= =======  
    
    
     

  
  
  
  
  



 
٤٤  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  ت حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحا

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
 الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع  ١٧

 
رقم  المعيار تم اإلفصاح عن موجودات ومطلوبات نتورك إنترناشيونال ذ م م، شرآة تابعة للمجموعة، على أنها موجودات محتفظ بها للبيع بموجب

تم إدراج إجمالي موجودات ومطلوبات . غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة الموجودات -ر التقارير المالية الدولية معاييمن  ٥
من % ٤٩في البيانات المالية الموحدة للمجموعة وذلك عقب توقيع اتفاقية بيع للبيع  متاحة بموجودات ومطلوبات المتمثلةنتورك إنترناشيونال ذ م م 

لمستثمر استراتيجي ليتم التحكم بعمليات الشرآة من قبل المساهمين إلى  نتورك إنترنانشيونال ذ م م من قبل بنك اإلمارات دبي الوطنيأسهم 
  .٢٠١١مارس  ٣١وقد بدأت جهود استكمال عملية بيع القسم ويتوقع إنجازها بحلول . الرئيسيين مستقبًال

  
  ٢٠١٠    الموجودات المحتفظ بها للبيع

  ألف درهم
--------  

  ٢٤.٩٣٤    مستحق من البنوك 
     

  ٦٩.٠٧٣    أوراق مالية استثمارية 
     

  ٢.٦٣٧   استثمارات في شرآات زميلة ومشاريع مشترآة
     

  ١٨٢,٥٨٥    عقارات ومعدات
     

  ٢٦.٧٣٣   غير ملموسة  موجوداتالشهرة و
     

  ٥٢١.٨٦٧    موجودات أخرى 
   ----------  
   ٨٢٧.٨٢٩  
   ======  

  ٢٠١٠    المطلوبات المحتفظ بها للبيع
  ألف درهم
--------  

  ٤٤    مستحق للبنوك 
     

  ٤٨٣.٦٧٣    مطلوبات أخرى 
   ----------  
   ٤٨٣.٧١٧  
   ======  

  
  مستحق للبنوك     ١٨

  
 ٢٠١٠  

  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩   
  ألف درهم 

--------  
  ١.٨٤٣.٥٥٩  ٣.٤٢٦.٨٤٣  ودائع تحت الطلب 

  ١.٠٤٩.٦٢٧  ١.٠١٦.٨٨٢  المقابلةاألرصدة لدى البنوك 
  ٢٧.١٠١.٨٧٦  ١٤.٤١٣.٠٠٠  أخرىودائع ودائع ألجل و

 -------------  --------------  
 ٢٩.٩٩٥.٠٦٢  ١٨.٨٥٦.٧٢٥  
 ========  ========  

  
  ).سنويا%  ١.٦: ٢٠٠٩( سنويًا% ١.٧أعاله  المذآورة األرصدةالمدفوعة على  الفائدةمعدالت  بلغ متوسط

  
  
  



 
٤٥  

          .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  ودائع العمالء     ١٩

  
 ٢٠١٠  

  ألف درهم
---------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
---------  

 ودائع تحت الطلب وودائع قصيرة األجل
  

٤٤.٢٦١.١٩٣  ٤٧.٢٠١.٢٧١  

  ودائع ألجل
  

١٠٦.٠٧٥.٨٥٦ ١٠٥.٥٥٨.٢٨٠  

  ودائع ادخار
  

٦.٠٢٦.٤٩٢  ٨.٧٢٦.٨١٥  

  ١.٦١٣.٠٠٠  ١.٢٩٥.٩٤٣ أخرى
 ---------------- ----------------  
 ١٥٧.٩٧٦.٥٤١ ١٦٢.٧٨٢.٣٠٩  
 ========= =========  

  
  
  ).سنويا%  ٢: ٢٠٠٩( ٢٠١٠سنويا في % ٢.٣أعاله  المذآورة معدالت الفائدة المدفوعة على الودائع متوسط بلغ
  

التسهيالت المستلمة من وزارة المالية بدولة اإلمارات ب متعلق) مليون درهم ١١.٥٠٢ :٢٠٠٩(مليون درهم  ١١.٥٠٢تشمل ودائع العمالء مبلغ 
  .٢٠٠٩العربية المتحدة في ديسمبر 

  
   

  ودائع عمالء المصرف اإلسالمي    ٢٠
  

 ٢٠١٠  
  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
--------  

  ودائع تحت الطلب وبإشعارات قصيرة األجل
  

٤.٠٧٣.٠٣٩  ٣.٨٠٩.٣٢٥  

 ودائع آجلة
  

١٧.١٧٧.٦٩٤  ٣١.٨٩٤.١٣٥  

  ودائع ادخار
  

١.٧٣٩.٤٥٩  ١.٣٧٧.٨٢٢  

  ١٩٥.٦٥٨  ١٠٨.٤١٧ أخرى
 --------------  --------------  
 ٢٣.١٨٥.٨٥٠  ٣٧.١٨٩.٦٩٩  
 ========  ========  

  
التسهيالت المستلمة من وزارة المالية ب متعلق) مليون درهم ١.٠٨٢ :٢٠٠٩(مليون درهم  ١.٠٨٢ودائع عمالء المصرف اإلسالمي مبلغ  تشمل

  .٢٠٠٩بدولة اإلمارات العربية المتحدة في ديسمبر 
  

  
  



 
٤٦  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  مالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات ال

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  اتفاقية إعادة شراء مع البنوك    ٢١
  

  :إن الودائع بموجب اتفاقية إعادة شراء تمثل السلفيات من بنوك وهي مضمونة بمحفظة أوراق مالية استثمارية وقروض وذمم مدينة آما يلي
  

 ٢٠١٠  
  

  ألف درهم 
--------  

٢٠٠٩  
  

  هم ألف در
--------  

  ٣.٤٥٥.٩٦٣  ٨٩٢.٣٠٩  أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع
  ١٥٩.٤٧٨ -  قروض وذمم مدينة

 ----------  ------------  
 ٣.٦١٥.٤٤١  ٨٩٢.٣٠٩  
 ======  =======  

  
  الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى    ٢٢

  
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
---------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
---------  

  ١٨.٥٦٣.٤٢٢  ١٠.٨٥٦.٧٤٣ السندات متوسطة األجلبرنامج
  ٥.٥٠٨.٧٥٠  ٥.٥٠٨.٧٥٠  قروض مشترآة من بنوك

  -  ٣.٠٥٠.٣١٦ )٧راجع اإليضاح رقم(قروض ناجمة عن توريق القروض
  --------------  --------------  
  ٢٤.٠٧٢.١٧٢  ١٩.٤١٥.٨٠٩  
  =========  =========  

  
  :سوف يتم سدادها آما يلي) مليون درهم ٢٤.٠٧٢: ٢٠٠٩(مليون درهم  ١٩.٤١٦جل قائمة بإجمالي لدى المجموعة سلفيات متوسطة األ

  
 ٢٠١٠  

  مليون درهم
-------- 

٢٠٠٩  
  مليون درهم

-------- 
٧.٢٣٩ - ٢٠١٠ 
٤.٠٩٠ ٣.٧٩٩ ٢٠١١ 
٧.٧٦٠  ٨.٠٥١  ٢٠١٢  
١.٠٥٢ ١.٠٣٦ ٢٠١٣ 
٢٢٠  ٢٤٤  ٢٠١٤  
٢.١٩٣  ٢٠١٥    
٢.٣٣٢  ١.٨٩٢  ٢٠١٦  
١.٣٧٩  ١.٣٤٤  ٢٠١٨  
٨٥٧  ٢٠٢٠  -  

 -------- -------- 
 ٢٤.٠٧٢ ١٩.٤١٦ 
 ===== ===== 

    
  ). سنويا% ٢.٥: ٢٠٠٩( ٢٠١٠سنويا في عام %  ١.٦ األرصدة المذآورة أعالهالفائدة المدفوعة على متوسط بلغ 



 
٤٧  

          .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  لمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ل

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  )تتمة( الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى  ٢٢

    
  :يتضمن برنامج السندات متوسطة األجل سندات ثانوية تم إصدارها وفقا للشروط واألحكام التالية

  
 ٢٠١٠  

  مليون درهم
 --------- 

٢٠٠٩  
  مليون درهم
 --------- 

  سنوات غير قابلة لالستدعاء لمدة ١٠مليون دوالر أمريكي لمدة  ٥٠٠سندات ثانوية بقيمة 
 ٢٠١٦سنوات من الشق الثاني بسعر عائم تستحق في   ٥

  
١.٢٧٣  

  
١.٤٣٥  

  سنوات غير قابلة لالستدعاء لمدة ١٠مليون دوالر أمريكي لمدة  ٥٠٠سندات ثانوية بقيمة 
 ٢٠١٦سنوات من الشق الثاني بسعر عائم تستحق في   ٥

  
٦١٩  

  
٨٩٧  

  سنوات غير قابلة لالستدعاء لمدة ١٠مليون دوالر أمريكي لمدة  ١٠٠٠سندات ثانوية بقيمة 
 ٢٠١٨سنوات من الشق الثاني بسعر عائم تستحق في   ٥

  
٩٠٤  

  
٩٣٩  

  سنوات غير قابلة لالستدعاء لمدة ١٠مليون دوالر أمريكي لمدة  ٤٤٠سندات ثانوية بقيمة 
 ٢٠١٨ائم تستحق في  سنوات من الشق الثاني بسعر ع ٥

  
٤٤٠  

  
٤٤٠  

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

  ٣.٧١١  ٣.٢٣٦  

  ====  ====  

  
  .  معاونة لمطالبات المودعين وآل الدائنين اآلخرين للمصدر –في حالة تصفية المصدر  –ستكون المطلوبات أعاله 

  
  .  ٢٠٠٩و ٢٠١٠أخرى بشأن مطلوباتها الثانوية خالل عامي  في سداد أصل المبلغ أو الفائدة أو أي مخالفات تأخرحاالت لم يكن لدى المجموعة أي 

  
  المطلوبات األخرى  ٢٣

  
 ٢٠١٠  

  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
--------  

  مستحقة الدفعدائنةفوائد
  

١.٠٥٥.٧٣٧  ١.١١٩.١١٥  

 أرباح مستحقة الدفع لمودعي المصرف اإلسالمي
  

٢١٣.٨٧٥  ٣٢٧.٠٥٠  

  شيكات مصرفية
  

٤٠٢.٠١١  ٦٣١.٠٧٦  

  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  

٦٣٦.٥٦٤  ٧٢٦.٩٧٥  

  مطلوبات متعلقة بالموظفين
  

٧٤٦.٣٦٦  ٦٦٧.٢٢٢  

 )٣٦راجع إيضاح رقم(مخصص الضريبة 
  

١.٥٧٨  ١١.٧٩١  

  ١.٤٥٠.٣٦٣  ١.٤٩٣.١٦٠ أخرى
 ------------  ------------  
 ٤.٥٠٦.٤٩٤  ٤.٩٧٦.٣٨٩  
 =======  =======  

  



 
  

٤٨  
                                 .)ع.م.ش(طني اإلمارات دبي الو

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  رأس المال المصدر واحتياطي عالوة األسهم  ٢٤

  
 :٢٠٠٩(لكل سهم سهما عاديا بقيمة درهما واحدا  ٥.٥٥٧.٧٧٤.٧٢٤: رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

  ). سهما عاديا ٥.٥٥٧.٧٧٤.٧٢٤
  

 :فيما يلي الحرآة في األسهم العادية المصدرة خالل العام 
 

 عدد 
  األسهم

  رأسمال 
  األسهم

  
  ألف درهم

احتياطي عالوة 
  إصدار األسهم

  
  ألف درهم

 ------------------ --------- ---  ------------- -  
  ١٢.٢٧٠.١٢٤  ٥.٠٥٢.٥٢٣ ٥.٠٥٢.٥٢٢.٤٧٧  ٢٠٠٩يناير١آما في

  -  ٥٠٥.٢٥٢ ٥٠٥.٢٥٢.٢٤٧  إصدار أسهم منحة  
 ------------------ ------------ -  ----------- ---  

  ١٢.٢٧٠.١٢٤  ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٥.٥٥٧.٧٧٤.٧٢٤   ٢٠٠٩ديسمبر ٣١آما في
 =========== ========  ========  

  ١٢.٢٧٠.١٢٤  ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٥.٥٥٧.٧٧٤.٧٢٤  ٢٠١٠يناير ١آما في
  -  - -  إصدار أسهم منحة  

 ------------------ ------------ -  --------- -----  
  ١٢.٢٧٠.١٢٤  ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٥.٥٥٧.٧٧٤.٧٢٤   ٢٠١٠ديسمبر ٣١آما في

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

درهم لكل سهم  ٠.٢٠وعة توزيع أرباح نقدية بمبلغ ، ستقترح المجم ٢٠١١مارس  ٢٣في اجتماع الجمعية العمومية القادم الذي سينعقد بتاريخ 
  ). مليون درهم ١.١١٢:  ٢٠٠٩( مليون درهم  ١.١١٢بإجمالي ) درهما للسهم ٠.٢٠مبلغ  ٢٠٠٩(لهذا العام 

  
  سندات رأس المال الشق األول        ٢٥

  
تعتبر السندات ثابتة وثانوية وغير . ار درهمملي ٤بإصدار سندات رأس المال الشق األول بمبلغ  ٢٠٠٩قامت المجموعة في شهر يونيو 

يمكن للبنك اختيار عدم دفع . للسنوات التي تليها متغيرمضمونة وتم إصدارها بسعر فائدة ثابت للخمس سنوات األولى وعلى أساس سعر فائدة 
ال تحمل السندات تاريخ . على أنه عجزلن يحق لحاملي السندات المطالبة بفائدة وال يعتبر الحدث . فائدة على السند حسب تقديره الخاص

  .حقوق الملكيةاستحقاق وتم تصنيفها ضمن 
  
  االحتياطيات     ٢٦

  
من صافي % ١٠ ما ال يقل عنيجب تحويل   ١٩٨٠لعام  ١٠من القانون االتحادي رقم ) ٨٢(بموجب النظام األساسي للبنك وطبقا للمادة 

تم تحويل مبلغ . ر للبنكمن رأسمال المصد% ٥٠ير القابل للتوزيع حتى يبلغ هذا االحتياطي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني والنظامي غ
من صافي الربح % ١٠يتم تحويل . لالحتياطي القانوني وذلك وفقًا للنظام األساسي للبنك) مليون درهم ٣٣٥: ٢٠٠٩(مليون درهم  ٢٣٤

  . من رأسمال البنك المصدر% ١٠ا االحتياطي هذ إجماليلالحتياطي النظامي غير القابل للتوزيع حتى يبلغ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٤٩  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  
  )تتمة( االحتياطيات   ٢٦

  
 احتياطي قانوني 

  ونظامي 
 االحتياطي
  االعتيادي 

  اطيات احتي
  أخرى

  
  اإلجمالي

 ألف درهم 
---------  

 ألف درهم
--------  

  ألف درهم
--------  

  ألف درهم
--------  

       
  ٤.٨٣٣.٧٣٨  ٢.٣١٣.٧٣٣ ٥٥٥.٨٠٠ ١.٩٦٤.٢٠٥  ٢٠١٠يناير١في

       
  ٢٣٤.٠٠٠  - - ٢٣٤.٠٠٠  األرباح المحتجزةالمحول من

 ------------- ---------- ------------  ------------  
  ٥.٠٦٧.٧٣٨  ٢.٣١٣.٧٣٣ ٥٥٥.٨٠٠ ٢.١٩٨.٢٠٥  ٢٠١٠ديسمبر ٣١في

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

  .في بيان التغييرات في حقوق الملكية مبينةأرقام المقارنة الخاصة بالعام الماضي إن   
  
  صافي إيرادات الفوائد     ٢٧

  
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
٢٠٠٩  

  ألف درهم
  ---------  ---------  

      إيرادات الفوائد
  ١١.٠٢٨.٩١٤  ١٠.٤٧٥.٦٥٣  القروض والذمم المدينة للعمالء
  ١٧٣.٠٦٥  ٢١٨.٥٤٩  القروض والذمم المدينة للبنوك

  ٣٩.٣٩١  ١١.٨٩٨  سندات دين أخرى 
  ٤٠٦.٥٥٦  ٢٥٧.٥٩٦  متاحة للبيع أوراق مالية استثمارية
  ٧.٨٥٣  ٤.٦٤١  حقاقمحتفظ بها حتى تاريخ االست أوراق مالية استثمارية
القيمة العادلة من أرباح أو بمحددة  وأوراق مالية استثماريةأوراق مالية للمتاجرة 

  خسائر ال
  

٥٢.٢٩٨  
  

١٩.٠٥٠  
  ٢٩٧.٤٠٩  ٢٦٧.٨٠٣  أخرى

  -------- -----  --------- ---  
  ١١.٩٧٢.٢٣٨  ١١.٢٨٨.٤٣٨  إجمالي إيرادات الفوائد

  ========  ========  
      مصروفات الفوائد
  ٤.١٦٩.٣٤١  ٤.٥٥١.٩٢٩  ودائع من العمالء

  ٩١١.٨١٧  ٣٣٣.٨٥٠  قروض من بنوك ومؤسسات مالية
  ٤٠.٦١٧  ٢.٤٦٤  قروض  بموجب أوراق تجارية 

  ٦.٣٤٦  ١٧.٤٢٤  األوراق المالية التي تم إقراضها واتفاقيات إعادة الشراء
  ٧٧.٠٥٢  ١٧.٢٥٧  أخرى

  ---------- ---  ---------- ---  
  ٥.٢٠٥.١٧٣  ٤.٩٢٢.٩٢٤  ت الفوائدإجمالي مصروفا

  ----------- --  ------------ -  
  ٦.٧٦٧.٠٦٥  ٦.٣٦٥.٥١٤  
  ========  ========  

  
) مليون درهم ٦: ٢٠٠٩(مليون درهم  ٦بعض البنود المختلفة التي يبلغ مجموعها  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في تضمنت إيرادات الفوائد 

  . ية التي تعرضت النخفاض في القيمةالموجودات المالمستحق على 



 
٥٠  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

   اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية    ٢٨
 
  

 ٢٠١٠ 
  ألف درهم
-------- 

٢٠٠٩ 
  ألف درهم
--------- 

   
  المرابحة

 
٣٩٦.٤٥٩ ٣٢٣.٧٨٠ 

  إجاره
 

٥٢٨.٢٦٧ ٥٦٣.٤٤٣ 

  استصناع 
 

٧١.٨٦٩  ٥٠.٤٤٤  

  أموال الصكوك
  

١٠٢.٧٦٨  ٥١.٧٤٠  

  وآالة
  

٢٠٤.٨٣٨  ١٣٤.٥١٨  

  ٤٧.٩٥٤  ٢٥٤.٨٦ أخرى
 ------------ ------------ 
 ١.٣٥٢.١٥٥ ١.٣٧٨.٣١١ 
 ======= ======= 

     
  حاملي الصكوكاألرباح المدفوعة إلى توزيعات أرباح للمودعين و    ٢٩

  
  

 ٢٠١٠ 
  ألف درهم
-------- 

٢٠٠٩ 
  ألف درهم
-------- 

   
  للمودعين ات المستحقةالتوزيع

 
٦٩٠.٣٨٨ ٩٤٠.٦٤٥ 

  حاملي الصكوكإلى األرباح المدفوعة 
 

١٦.٦٥١ ٨.٣١٦ 

 ---------- ---------- 
 ٧٠٧.٠٣٩ ٩٤٨.٩٦١ 
 ====== ====== 

  
تمت الموافقة على التخصيص والتوزيع . بين المودعين والمساهمين الموزعة اإليرادات منحصة الللمودعين  ات المستحقةمثل التوزيعت

  .للمودعين من قبل مجلس الفتوى والرقابة الشرعية التابع للمصرف اإلسالمي
  

المحولة إلى شرآة اإلمارات اإلسالمية  المؤجرة الموجوداتفيما يتعلق ب ةالمستلم اتتمثل األرباح المدفوعة لحملة الصكوك توزيع العائد
  .ها خصيصًا لهذه المعاملةؤللصكوك المحدودة التي تم إنشا

  
  
  
  
  
  



 
  

      ٥١  
                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في المنتهية  للسنة

  
  صافي إيرادات الرسوم والعموالت     ٣٠

  
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
--------  

      
  ٢.٣٧٠.٩٣٩  ٢.٤٤٧.٢٤٧  ]أنظر اإليضاح أدناه[إيرادات الرسوم والعموالت 

  ٤٢.٠٠٣  ١٩.١٢١  رسوم الوساطة
  ١٦١.٤٣٢  ١٢٩.٨٢٧  أتعاب المحفظة والرسوم اإلدارية األخرى 

  ------------  ------------  
  ٢.٥٧٤.٣٧٤  ٢.٥٩٦.١٩٥  العموالتوالرسوم  إيرادات إجمالي

  ------------  ------------  
  )٦٦٣.١٩٨(  )٧٥٧.١٢٠(  مصروفات الرسوم والعموالت

  ------------  ------------  
  ١.٩١١.١٧٦  ١.٨٣٩.٠٧٥  
  =======  =======  

  :والعموالت اآلتي تشمل إيرادات الرسوم
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
--------  

      
  ٥٥٧.٠٧٩  ٥٢٩.٣٦٩  خدمات التمويل التجاري/عموالت على منتجات

  ١.١٣٥.٦٣١  ١.١٥٥.٥٢٣  إيرادات الرسوم
  ٦٧٨.٢٢٩  ٧٦٢.٣٥٥  متعلقة بالبطاقاتالستحواذ اال أعمال العموالت على

  ------------  ------------  
  ٢.٣٧٠.٩٣٩  ٢.٤٤٧.٢٤٧  
  =======  =======  

  
  األوراق المالية التجارية منصافي األرباح      ٣١

  
    
    
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
--------  

      
  ١٥٤.٤١٤  ١٩.٤٧٧  أرباح محققة من أوراق مالية للمتاجرة

  ١٥.٦٨٢  ٣٣.٤١٥  غير محققة من أوراق مالية للمتاجرة أرباح
  --------  ---------  
  ١٧٠.٠٩٦  ٥٢.٨٩٢  
  =====  =====  

  



 
٥٢  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  اإليرادات التشغيلية األخرى   ٣٢

  
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
--------  

      
  توزيعات األرباح إيرادات 

  
٨٨.٧٢٩  ٨٧.٠٦٥  

  متاحة للبيع أوراق مالية استثماريةاألرباح من بيع 
  

٢٠٢.٦٨٨  ٢٦٦.١٥٤  

  )٢٩.٩٨٥(  )١.١٥١(  الخسائر من بيع سندات دين أخرى
  

  المحددة بالقيمة العادلة من خالل  األوراق المالية االستثمارية الخسائر من 
  لربح والخسارةا

  
  
)٤٨.٥٦٧(  

  
  
)١٠.٣٠٨(  

  
  اتاإليجار إيرادات

  

  
٢٦.٤٦٤  

  
٢٥.٥٧٨  

   تقييم عقارات استثمارية إعادة المحققة من/ غير المحققة  خسائرال
   

)٦٧.٧١٨(  )٢١٤.٣٨٤(  

  أدوات سعر الفائدة
  

٥.٨٩٥(  ٧٣.٣٤٠(  

  ةاألجنبي العمالت إيرادات صرف
  

٧٦٤.٤١٥  ٧٠٧.٧٠٩  

  ٣٣٢.٦٥٢  ١٣٨.٠٢٦  إيرادات أخرى 
  --------  --------  
  ١.٣٠٠.١٥٦  ١.٠٣٤.٦٥٦  
  =======  =======  

  
  العمومية واإلدارية   المصروفات    ٣٣
  

  ). مليون  درهم ٢٥٠  : ٢٠٠٩(مليون درهم  ٢٧١العموميــة واإلداريــة الخاصــة باالســــتهالك مبلغ  المصروفاتبلغـت 
  

ى    العم المصروفاتوتشتــمل هــذه  ة عل ة واإلداري ـن    المصروفات ومي ـة بالموظفيـ ة المتعلقـ م    ١.٩٤٩ البالغ ون دره ون   ٢.١٨١: ٢٠٠٩(ملي ملي
  ). مليون درهم ٢٧٥:  ٢٠٠٩(مليون درهم  ٢٨٠ومصروفات إشغال بقيمة ) درهم

  
يتعلق بمساهمة المجموعة في فيما موعة على بيان الدخل الموحد للمج) مليون درهم ٣١:  ٢٠٠٩(مليون درهم  ٣٢خالل  العام تم  تحميل  مبلغ 

لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي أصدرته سلطات حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة  ةاالجتماعي اتنظام المعاشات والتأمين
  .لتأمين معاشات التقاعد لمواطني الدولة

  
  



 
٥٣  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  لموجودات الماليةلانخفاض القيمة  خسائرصافي     ٣٤
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
--------  

      
  ]٦أنظر اإليضاح رقم [لقروض والذمم المدينة لصافي انخفاض القيمة 

  
)٢.٦٣٦.١٠٤(  )٢.٥٦٣.٧٠٣(  

  لتمويل اإلسالمي والمنتجات االستثمارية ا لمنتجات صافي انخفاض القيمة
  ]٨أنظر اإليضاح رقم [

  

  
)٢٨٣.٣١٩(  

  
)٣٧٢.٤٢١(  

  ألوراق المالية االستثمارية لقيمة الصافي انخفاض 
  

)٢١٩.٠٣١(  )٢٨٥.٥٨٧(  

  ]١٢نظر اإليضاح رقم أ[ الستثمارات في شرآات زميلةلقيمة الصافي انخفاض 
  

)٣١٦.٠٠٠(  )٣٦٠.٠٠٠(  

  لمستحق من البنوك لقيمة الصافي انخفاض 
  

٤٢.١٤٧(  ٢١.٦٥٧(  

  )٤٩.٢٦٩(  )٧٩.٠١٥(  الديون المعدومة المشطوبة 
  -----------  -----------  
   )٣.٦٣٤.٩٧٢(  )٣.٥٤٩.٩٦٧(  
  =========  =========  

  
  أعضاء مجلس اإلدارة  أتعاب    ٣٥

  
 ٢٠١٠وتشمل أرقام ). مليون درهم ٢٠.٦ :٢٠٠٩(مليون درهم  ٢١.٨أعضاء مجلس اإلدارة البالغة  مستحقة الدفع إلى تعاباألتضمن توهي 

  ). مليون درهم ١٠.١ :٢٠٠٩(مليون درهم  ١١.١األتعاب  المستحقة ألعضاء مجالس إدارة الشرآات التابعة البالغة 
  

  لضريبةا  ٣٦
  

مليون  ١.٦: ٢٠٠٩(مليون درهم  ١١.٨صصات ضريبة الدخل المستحقة على عمليات الفروع الخارجية بلغت مخ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  ). ٢٣انظر اإليضاح رقم ) (درهم

  
  بحية السهمر  ٣٧

  
ائدة على ربحية السهم إستنادًا إلى معدل الف تم تعديل(مليون درهم  ٢.٣٣٨درهم على أرباح تبلغ  ٠.٣٧تستند الربحية األساسية للسهم والبالغة 

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١والتي تمثل األرباح المتعلقة بالمساهمين للسنة المنتهية في ) مليون درهم ٢٦٢من سندات رأس المال البالغة  األولالشق 
يون مل ١٣٣من سندات رأس المال البالغة  األولستنادًا إلى معدل الفائدة على الشق اربحية السهم  تم تعديل )مليون درهم ٣.٣٤٦ :٢٠٠٩[(

للسنة المنتهية  المعلن درهم  ٠.٥٨ البالغة تم تعديل ربحية السهم. سهمًا مستحقًا آما في تاريخ التقرير ٥.٥٥٧.٧٧٤.٧٢٤، مقسومًا على ]درهم
  . ٢٠٠٩في سنة المصدرة منحة الأسهم  لبيان تأثير ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

  



 
                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
   األدوات المشتقة  ٣٥

  
المعدل أو المؤشر  وأ ذات الصلةالموجودات المشتقة بقيمة  ةمياالس القيمة تتمثل. مدة استحقاقها حسبيوضح الجدول أدناه القيم الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، باإلضافة إلى المبالغ االسمية التي تم تحليلها 

  .مخاطر السوق وال مخاطر االئتمان تدل علىال  ولكنهاتوضح المبالغ االسمية حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة . األدوات المشتقةفي قيمة  اتقياس التغير بناءًا عليها التي يتم المرجعي
  

  

 ١٠٢٠ديسمبر  ٣١مدة استحقاقها آما في  االسمية بموجب القيم
 ٣من سنة إلى  أشهر إلى سنة٣منأشهر٣في خاللمبلغ اسمي قيمة عادلة سالبةقيمة عادلة موجبة

 سنوات
  سنوات  ٣من 
 سنوات ٥إلى 

 سنوات ٥أآثر من 

ألف درهم
-----------

 ألف درهم
 ----------- 

ألف درهم
-----------

ألف درهم
-----------

ألف درهم
-----------

 ألف درهم
 ---------- 

 ألف درهم
 ----------- 

 ألف درهم
 ----------- 

           :محتفظ بها للمتاجرةأدوات مشتقة

  -   ٦٨.٠٩٣  ٢.٥٦٤.٧٢٠ ٣٢.٣١٧.٠٣٥ ٤١.١٢٤.٩٠٣ ٧٦.٠٧٤.٧٥١  )١١٥.٠٦٧( ٢٠٦.٨١٣اآلجلةالعمالت األجنبيةعقود صرف

  -   -   -  ٤.٢٠٣.١٧٦ ٢.٠٤٧.٠٠٠ ٦.٢٥٠.١٧٦  )٩٥.١٣١( ٩٥.١٣٤جنبيةالعمالت األخيارات صرف

  ١٢.٠٩٦.٢٣٠  ١٣.٧٤٣.٩٩٠  ١٢.٧٩٧.٥٦٤ ١٠.٦٤٤.٣٢٦ ١.٦٦٧.٥٣٠ ٥٠.٩٤٩.٦٤٠  )١.٤٢٩.٣٦٨(١.٦٤٧.٦٢٤الفائدةمقايضة أسعارعقود

  -   ١٤١.٠٢٤  ٤.٢٥٠.١٨٤ ١.١٣١.١٣٠ ١٤٦.٩٠٠ ٥.٦٦٩.٢٣٨  )١٢٩.٣٦٥( ٢٣.٣٤١ مشتقات ائتمانية

  -   -   -  ٢٥٨.٧٥٠ ١.٣٤٤ ٢٦٠.٠٩٤  )١٠٤( ١٦٢.٠٩٠ قود خيار األسهمع

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

 ١٢.٠٩٦.٢٣٠  ١٣.٩٥٣.١٠٧  ١٩.٦١٢.٤٦٨ ٤٨.٥٥٤.٤١٧ ٤٤.٩٨٧.٦٧٧ ١٣٩.٢٠٣.٨٩٩  )١.٧٦٩.٠٣٥( ٢.١٣٥.٠٠٢  

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

محتفظ بها لتغطيةأدوات مشتقة
  :ةالنقدي اتالتدفق

           

  ٥٥٠.٨٧٥  ٩.٣٠٤.٩٦٠  ٢.٠٧٨.٦٦٠ ٣.٥٣٩.٦٩٦ ٣٩٩.٥٥٠ ١٥.٨٧٣.٧٤١  )١٩٢.٧٣٠( ٣١٠.٥٥٧الفائدةمقايضة أسعارعقود
محتفظ بها لتغطيةأدوات مشتقة
 :القيمة العادلة

           

  ٧٩.٠٧٩  -   -  - - ٧٩.٠٧٩  )٧.٥٨١( -الفائدةمقايضة أسعارعقود
-------------- ------------- --  ----------------- ---------------- ---------------  ------- - -- -----  ------- --------   ------------- - -  

  ١٢.٧٢٦.١٨٤  ٢٣.٢٥٨.٠٦٧  ٢١.٦٩١.١٢٨ ٥٢.٠٩٤.١١٣ ٤٥.٣٨٧.٢٢٧ ١٥٥.١٥٦.٧١٩  )١.٩٦٩.٣٤٦( ٢.٤٤٥.٥٥٩اإلجمالي
======= =========  ========= ========= ======== ========  ========  ========  

  
 
 
  

٥٤



 
  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  لمالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات ا

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  )تتمة( األدوات المشتقة  ٣٨

  
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١االسمية بموجب مدة استحقاقها آما في  القيم

 ٣من سنة إلى  أشهر إلى سنة٣منأشهر٣في خاللمبلغ اسمي قيمة عادلة سالبةقيمة عادلة موجبة
 سنوات

 ٥سنوات إلى  ٣من 
 سنوات

 سنوات ٥أآثر من 

ألف درهم
-----------

 ألف درهم
 ----------- 

ألف درهم
-----------

ألف درهم
-----------

ألف درهم
-----------

 ألف درهم
 ---------- 

 ألف درهم
 ----------- 

 ألف درهم
 ----------- 

           :محتفظ بها للمتاجرةأدوات مشتقة

  ٣٥.٨٨٦  ٦٦.٤٩٤  ٢.٠١١.١١٨ ٤٠.٣٤٦.٨٧٤ ٣٤.٤٦٢.٢١٢ ٧٦.٩٢٢.٥٨٤  )٢٧٨.٠٢٧( ٢٩٦.٣٤٤اآلجلةالعمالت األجنبيةعقود صرف

  -   -   -  - ٧.٧٠٥.٠٠٥ ٧.٧٠٥.٠٠٥  )١٥٣.٠٧٠( ١٥٣.٠٧٠العمالت األجنبيةخيارات صرف

  ١٨.٤٨٠.٤٢٨  ١٦.٠٠٢.٩٩٤  ١٥.٨٩٦.٦٩١ ٥.١٤٠.٤١٥ ١.٦٤٩.٣٩٤ ٥٧.١٦٩.٩٢٢  )١.٤٩٤.٨١٤(١.٩٠٨.٦٦٠الفائدةمقايضة أسعارعقود

  -   ٤٦٦.٠٤٠  ٥.٩٥٩.٧٣٣ ١٨٣.٦٢٥ ٤٩٩.٤٦٠ ٧.١٠٨.٨٥٨  )٣١٣.٠٠٤( ٣١.٤٢٠ مشتقات ائتمانية

  -   -   -  - - -  )١.٣٤٤( ١٦٨.١٨٥ عقود خيار األسهم

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

 ١٨.٥١٦.٣١٤  ١٦.٥٣٥.٥٢٨  ٢٣.٨٦٧.٥٤٢ ٤٥.٦٧٠.٩١٤ ٤٤.٣١٦.٠٧١ ١٤٨.٩٠٦.٣٦٩  )٢.٢٤٠.٢٥٩( ٢.٥٥٧.٦٧٩  

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

محتفظ بها لتغطيةأدوات مشتقة
  :ةديالنق اتالتدفق

           

  ١.١٠١.٧٥٠  ٧.٢٢٦.٨٧٥  ٤.٢٦٨.٦٠٩ ٥٥٠.٨٧٥ ٣٣٤.١٩٨ ١٣.٤٨٢.٣٠٧  )١٧٨.٨٥٢( ٢٦٢.٠٠٧الفائدةمقايضة أسعارعقود
محتفظ بها لتغطيةأدوات مشتقة
 :القيمة العادلة

           

  ٧٨.٥٨٧  -   -  - - ٧٨.٥٨٧  )٥.١١٣( -الفائدةمقايضة أسعارعقود
---------------- ----------- -----  `---------------- ---------------- ----------------   ----------- -----   ----------- -----   ----------- -----  

  ١٩.٦٩٦.٦٥١  ٢٣.٧٦٢.٤٠٣  ٢٨.١٣٦.١٥١ ٤٦.٢٢١.٧٨٩ ٤٤.٦٥٠.٢٦٩ ١٦٢.٤٦٧.٢٦٣  )٢.٤٢٤.٢٢٤( ٢.٨١٩.٦٨٦اإلجمالي
======= =========  ========= ======== =========  =========  ========  ========  

٥٥



 
٥٦  

                                .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  )تتمة( األدوات المشتقة  ٣٨
  

  أنواع منتجات المشتقات
  

العقود اآلجلة هي عقود يتم . ية إما لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محدد في المستقبلالعقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقد
  .التعاقد بها خارج البورصة

  
عقود  بالنسبة إلى. هي اتفاقيات بين طرفين لتبادل الفوائد أو فروقات النقد األجنبي استنادا على مبلغ اسمي معين عقود مقايضة أسعار الفائدة

بالنسبة . فإن الطرفين المقابلين عادة يتبادلون دفعات فوائد بسعر ثابت وعائم استنادا على القيمة االسمية في العملة الواحدةمقايضة أسعار الفائدة
  .فإن المبالغ المحددة يتم مبادلتها بعمالت مختلفةعقود مقايضة أسعار الفائدةل

  
ت الحقوق وليس االلتزامات، لشراء أو لبيع آمية معينة من السلع أو األدوات المالية بسعر محدد، سواء عقود الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تثب

  .آان في تاريخ مستقبلي معين أو أي وقت خالل فترة محددة
  

   باألدوات المشتقةمخاطر االئتمان ذات الصلة 
  

ل إخالل الطرف المقابل بااللتزامات التعاقدية والمقتصرة على القيمة العادلة تنشأ مخاطر االئتمان ذات الصلة باألدوات المالية المشتقة من احتما
تتم . هي مخاطرة للمؤسسات المالية) وآذلك مخاطر االئتمان(إن معظم العقود المفضلة ذات القيمة العادلة . اإليجابية لألداة المفضلة للمجموعة

  .هاإدارة المخاطر االئتمانية وفقا للتسهيالت الموافق علي
  

  المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض المتاجرة األدوات المشتقة
  

تشمل أنشطة البيع تقديم منتجات للعمالء بأسعار تشجيعية حتى يتمكنوا . تتعلق معظم األنشطة التجارية لمشتقات المجموعة بالبيع وتغطية الميزانية
  .من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمتوقعة

  
  .دارة المتاجرة بمشتقات أسعار الفائدة وفقا للحدود التي يوافق عليها مجلس اإلدارةتتم إ

  
  المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية األدوات المشتقة

  
ذلك بتغطية ويتم تحقيق . تستخدم المجموعة المشتقات آجزء من إدارة مجوداتها ومطلوباتها ألغراض التغطية لتقليل مخاطر العملة وأسعار الفائدة

  .أدوات مالية معينة والمعامالت المتوقعة وإستراتيجية التغطية مقابل تعرضات الميزانية العمومية
  

بعض ودائع العمالء ذات  الناتجة منمخاطر التدفق النقدي التعرض إلى والعقود اآلجلة لتغطية  عقود مقايضة أسعار الفائدةتستخدم المجموعة 
 المتغيرالفائدة معدل  الناتجة منمخاطر التدفق النقدي  التعرض إلىلتغطية  عقود مقايضة أسعار الفائدةمجموعة أيضا تستخدم ال. المتغير المعدل

 أداةوتفاصيل بند التغطية  ، بما في ذلكالتغطية وأهدافها ةعالق يتم بصورة رسمية تسجيل الحاالت، هذهوفي . على بعض القروض والذمم المدينة
  .اب المعامالت آتغطية التدفق النقدي، ويتم احتسالتغطية

  
 تقلبات الناتجة عن لألوراق المالية االستثماريةالتغيرات في القيمة العادلة مقابل تغطية لل عقود مقايضة أسعار الفائدةآذلك تستخدم المجموعة 

، ويتم احتساب التغطية أداةوتفاصيل بند التغطية  لك، بما في ذالتغطية وأهدافها ةعالق يتم بصورة رسمية تسجيل الحاالت، هذهوفي . الفائدة أسعار
  .المعامالت آتغطية للقيمة العادلة

  
  



 
٥٧  

                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
 األجل ةطويل برنامج حوافز الموظفين     ٣٩
  

وهذه . باستحداث برنامجين طويلي األجل لحوافز الموظفين لمجموعة منتقاة من آبار الموظفين ٢٠٠٦أبريل  ١قامت المجموعة اعتبارا من 
طويلة  ن في هذه الخطة وحدات تحفيزيةوالبرامج عبارة عن برامج تحفيزية نقدية ترتكز على قيمة األسهم التي يمكن بيعها حيث يمنح المشارآ

  . األجل و التي سوف يتم تحويلها إلى نقد بعد الحيازة
  
  برنامج حوافز الموظفين الرئيسيين) ١(
  

خ ينطبق هذا البرنامج على مجموعة منتقاة من الموظفين بالمجموعة ويتم حيازة وحدات الحوافز طويلة األجل خالل فترة ثالثة سنوات من تاري
% ٧٠من وحدات الحوافز طويلة األجل نقدا بعد سنتين بينما يتم توزيع % ٣٠لدى المجموعة، يمكن توزيع مع مراعاة الخدمة المستمرة . المنح

  .المتبقية بعد مرور ثالثة سنوات حتى إآمال السنة الخامسة من تاريخ المنح
  
  برنامج الحوافز طويل األجل للموظفين التنفيذيين) ٢(
  

.  بار الموظفين التنفيذيين في المجموعة والذين تم منحهم وحدات حوافز طويلة األجل ووحدات أداءينطبق هذا البرنامج على مجموعة منتقاة من آ
تتم حيازة حوافز . مع مراعاة الخدمة المستمرة لدى المجموعة، تتم حيازة وحدات الحوافز طويلة األجل عند نهاية ثالثة سنوات من تاريخ المنح

. من الوحدات الممنوحة% ١٥٠إلى % ٥٠من قبل المجموعة خالل فترة ثالثة سنوات وسوف تتراوح من األداء على أساس األداء المحدد مسبقا 
  .يمكن توزيع وحدات الحوافز طويلة األجل وحوافز األداء نقدا خالل فترة سنتين من تاريخ الحيازة

  
. وحدات الحوافز طويلة األجل عند احتساب) لى أساس السهمالدفع ع( من معايير التقارير المالية الدولية ٢قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 

تم قياس مصروفات هذه البرامج على أساس القيمة العادلة لحقوق المساهمين وشروطها وسعر الفائدة الخالي من المخاطر والعدد المتوقع 
قيام بالتقييم العادل للبرنامج عند آل تاريخ إلعداد يتم ال". بالك شولز"للموظفين الذين سوف يمارسون حقوق االختيار باستخدام نموذج تسعير 

  .االستحقاقالتقارير ويحمل للمصاريف على أساس ثابت خالل فترة 
  

مليون درهم  ٥.١مقابل (مليون درهم لبرنامج الحوافز طويل األجل  ٠.٤مبلغ  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١بلغت تكلفة القيمة العادلة عن السنة المنتهية في 
األخرى  تتضمن المطلوبات).مليون درهم ٠.٥: ٢٠٠٩(مليون درهم لبرنامج الحوافز طويل األجل للموظفين التنفيذيين  ٢.٤ومبلغ ) ٢٠٠٩في 

 . فيما يتعلق بهذه الخطط التحفيزية طويلة األجل) مليون درهم ٣٨.٧: ٢٠٠٩(مليون درهم  ٦.٧مبلغ 
  
  

  :الل السنة باألرقام آما هو أدناهإن حرآة وحدات برنامج  الحوافز طويل األجل التي تم منحها خ
  

  برنامج الحوافز  
  األجل ةطويل

  برنامج الحوافز طويل األجل 
  للموظفين التنفيذيين

   ----------------   ----------------  
  ١.٠٣٠.٨١٠  ٤.٧٣٣.١٣١  ٢٠١٠يناير  ١الحوافز طويلة األجل المستحقة آما في 

  )١٣٥.٦٨٦(  )١١٨.٠٠٤(  ية خالل السنة  المنقض/طويلة األجل المسقطة وحدات الحوافز
  )٨٩٥.١٢٤(  )٣.٤٩٢.٨٧٩  طويلة األجل المكتسبة خالل السنة وحدات الحوافز

  ------- ------   -----------  
  -  ١.١٢٢.٢٤٨  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١وحدات الحوافز طويلة األجل القائمة آما في 

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



 
٥٨  

                                .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  تقديم التقارير حسب قطاعات األعمال     ٤٠
  

  :تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية 
  
ل     األعمال المصرفية للشرآات تمثل التمويل المنظم، الح  )أ ى المكشوف والتموي سابات الجارية وحسابات التوفير وودائع العمالء والسحب عل

  .التجاري والقروض الحكومية اآلجلة والعمالء التجاريين والشرآات
  
دمات الب     )ب راد وخ ل األف روة وتموي دمات المصرفية الخاصة وإدارة الث راد والخ ع لألف روض والودائ ل الق راد تمث دمات المصرفية لألف ات الخ طاق

  . وعمليات مرآز خدمة العمالء
  
  . تمثل أنشطة الخزينة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األموال وعمليات الخزينة بين البنوك  )ج
  
  .تمثل األنشطة المصرفية اإلسالمية، الدخل والرسوم المتحصلة والمصاريف التي تم دفعها من قبل الشرآة اإلسالمية التابعة  ) د
  
  . عمليات البطاقات األعمال المتعلقة بمشتريات التجار ومعالجة البطاقات تمثل)  هـ
  
ام       الموجوداتتشمل العمليات األخرى للمجموعة على االستثمارات المصرفية وإدارة )   و ارات وبعض مه وق وإدارة العق وخدمات وساطة الحق

  . الفروع والعمليات والدعم الخارجية
  



 
٥٩  

  

                                .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  )تتمة( تقديم التقارير حسب قطاعات األعمال  ٤٠
  

 
  
  
  
 

األعمال المصرفية 
  للشرآات

   
 

  ألف درهم
 --------------- 

الخدمات المصرفية 
  لألفراد

  ألف درهم
 -- ------------- 

 الخزينة 
  
  
  

  ألف درهم
 ---------- 

أنشطة مصرفية 
  إسالمية

  
  

  ألف درهم
 ----------- 

عمليات 
 البطاقات

  
  

  ألف درهم
 ------- 

 أخرى 
  
  
  

  ألف درهم
 -------- 

 اإلجمالي
  
  
  

  ألف درهم
 ---------- 

                ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
المية بعد صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات اإلس

 للمودعين اتخصم التوزيع
٦.٧٩٤.٨٦٤ ٣٤٦.٠٢٠ ٩.٢١١ ٧٠٥.٩٠٥ ٧٧.٨٥٨ ٢.٣٨١.٨٦٩ ٣.٢٧٤.٠٠١ 

 ٢.٩٢٦.٦٢٣ )١٨٦.٨٩١( ٣٦٣.١٤٩ ٦٠.٧٥٠ ٦٢٣.٢٣٤ ٩٤٠.٢٧٧ ١.١٢٦.١٠٤عموالت وإيرادات أخرىالوالرسومصافي

  ---------------  ---------------  ----------  -----------  ----------- --  -------- ----- --- ----- ------ 
 ٩.٧٢١.٤٨٧ ١٥٩.١٢٩ ٣٧٢.٣٦٠ ٧٦٦.٦٥٥ ٧٠١.٠٩٢ ٣.٣٢٢.١٤٦ ٤.٤٠٠.١٠٥ يةيرادات التشغيلاإلإجمالي 

  ---------------  ---------------  ----------  -----------  -------- ----- --- ----- -----  -------- ---- -- 
 )٣.٠٥٣.٢٨٩( )٩٣٠.٥٧١( )١٨٢.١٥١( )٣٦٧.٥٩٤( )٦٦.٤٩٥( )١.١٦٣.٤٥٢( )٣٤٣.٠٢٦( عمومية وإدارية مصروفات

  )٣.٢١٥.٢٥١(  )٣٨٥,٩٩٦( -  )٣٤٣.٤٤٤( )١٣٩.٢٨٥( )٩٠٣.٤٢٢( )١.٤٤٤,١٠٤(  المالية  للموجوداتالمحددة صافي خسارة انخفاض القيمة 
  )٣٣٤.٧١٦(  )٤.٤٤٠( -  )٤٧.٨٠٠( -  ٢٤٠.٥٢٤ )٥٢٣.٠٠٠(  للموجودات المالية  الجماعيةانخفاض القيمة خسارة صافي 
 )٩٣.٨٦٠( )٩٣.٨٦٠( -  -  -  -  -   غير الملموسة الموجوداتإطفاء 

 )٦٦٤.٣٣٠( )٦٦٤.٤١٠( ٨٠ -  -  -  -  مشترآة وائتالفاتشرآات زميلة ) خسائر/(حصة من أرباح
  )٢٠.٨٥٨(  )١٥.٦٠١(  )١.٢٣١(  -   -   )٤.٠٢٦(  -   رسوم ضريبة 

  --------------  -------------- --------------- - --------- ----- -- ----- --- --- --- ------- ---- --------- ---- 
 ٢.٣٣٩.١٨٣ )١.٩٣٤.٧٤٩( ١٨٩.٠٥٨ ٧.٨١٧ ٤٩٥.٣١٢ ١.٤٩١.٧٧٠ ٢.٠٨٩,٩٧٥ لسنةل المجموعةأرباح 

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

 ٢٨٦.٢١٥.٨٨٨ ٦.٠٢٩.٢٥٩  ٨٢٧.٨٢٦ ٢١.٦٢٣.٠٨٩ ٥١.٦٧٤.٨٢٥ ٢٧.٦١٩.٨٢٤ ١٧٨.٤٤١.٠٦٥ موجودات القطاع
 ========= ======== ========= ========= ======  ======== ========= 

 ٢٨٦.٢١٥.٨٨٨ ٣٣.٦٩٤.٢١٣  ٤٨٣.٧١٧ ٣١.١٠٢.٥٠٩ ٤٩.١٢٩.٤٦٩ ٧٢.٠٢٤.٠٠٣ ٩٩.٧٨١.٩٧٧ مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين
 ========= ======== ========= ========= ====== ======== ========= 



 
٦٠  

                                .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  )تتمة( تقديم التقارير حسب قطاعات األعمال  ٤٠
  

 
  
  
  
 

ل المصرفية األعما
  للشرآات

  
 ألف درهم

الخدمات المصرفية 
 لألفرادألف درهم

 الخزينة 
  
  

 ألف درهم

أنشطة مصرفية 
  إسالمية

  
 ألف درهم

عمليات 
 البطاقات

  
 ألف درهم

 أخرى 
  
  

 ألف درهم

 اإلجمالي
  
  

 ألف درهم

  ------------------   ---------------   -----------   ---------- --  -----------------   ------------------ -  ----------------------   ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات اإلسالمية بعد 

 للمودعين  اتخصم التوزيع
٧.٤١٢.١٨١ ٣٣٤.٦٤١ ٢.٣٨٩ ٧٠٢.٦٨٦ ١٨٨.٧١٩ ٢.٥٩٧.٠٧٦  ٣.٥٨٦.٦٧٠ 

 ٣.٣٨١.٤٢٨ ٤٣٣.٢٧٠ ٣٦٨.٢٥٠ ١٤٠.٥٣٢ ٤٠١.١٦٢ ٧٨٩.٨١١ ١.٢٤٨.٤٠٣ عموالت وإيرادات أخرىالتعاب واألصافي 
  ------------  ------------  ------------  ------------  ------- ---- ---------- ----  ------- ------- 

 ١٠.٧٩٣.٦٠٩ ٧٦٧.٩١١ ٣٧٠.٦٣٩ ٨٤٣.٢١٨ ٥٨٩.٨٨١ ٣.٣٨٦.٨٨٧ ٤.٨٣٥.٠٧٣ يةيرادات التشغيلاإلإجمالي 
 --------- --- ----------- -  ------------  ------------ --------- --- ---------- ---- -------- ------- 

 )٣.٥٥٠.٩١٨( )١.٢٤٥.٨٩٧( )١٧١.٨١٨( )٤٠٥.٧٥٩( )٧٤.٤٤٥( )١.٢٧٢.٣٨٥( )٣٨٠.٦١٤( مصاريف عمومية وإدارية
  )٢.٣٤٧.٩٢٤(  )٣٢٦.٢١٦( -  )١٦٩.٣٥٥( )٣٥٨.٥٣٢( )٩١٣.٧٠٤( )٥٨٠.١١٧(  المالية  للموجوداتالمحددة صافي خسارة انخفاض القيمة 

  )١.٢٨٧.٠٤٨(  -  -  )١٩٤.٠٤٨( -  )٧٣٨.٠٠٠( )٣٥٥.٠٠٠(  للموجودات المالية  الجماعيةانخفاض القيمة خسارة صافي 
 )٩٣.٨٦٠( )٩٣.٨٦٠( -  -  -  -  -   إطفاء الموجودات غير الملموسة

 )١٦١.٦٠٩( )١٦٢.١٩٩( ٥٩٠ -  -  -  -  مشترآة وائتالفاتشرآات زميلة ) خسائر/(حصة من أرباح
  )٩.٧١٨(  )١٠.٢٢٧(  )١١١(  -   -   ٦٢٠  -   رسوم ضريبة 

 ---------- ---  ----- ------ --------- ----  -------- -----  ------- ---- ---------- ---- ------ ------- 
 ٣.٣٤٢.٥٣٢ )١.٠٧٠.٤٨٨( ١٩٩.٣٠٠ ٧٤.٠٥٦ ١٥٦.٩٠٤ ٤٦٣.٤١٨ ٣.٥١٩.٣٤٢ لسنةل المجموعةأرباح 

 ========= ======== ======= ======== ======  ========= ========= 
 ٢٨١.٥٧٦.٤٨٢ ١٧.٠٦٨.٠٧٣ ٥٤٨.٦٦٧ ٢٥.٠٢١.٢٦٥ ٣٣.١٤٩.٦٤٦ ٢٧.٤٠٤.٣٤٤ ١٧٨.٣٨٤.٤٨٧ 

         موجودات القطاع
 ======== ======== ======== ======== =======  ========= ========== 

 ٢٨١.٥٧٦.٤٨٢ ٦٣.٥١٥.٢٤٩  ١.١٢٥.٣٠١ ٢٦.٨٠٠.٢٠٧ ٤٢.١٤٢.٩٧٧ ٥٨.٢٦٣.٤٩٩ ٨٩.٧٢٩.٢٤٩ مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين
 ======== ======== ======== ======== ======= ========= ========== 



 
٦١  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  
  المشترآة  واالئتالفاتالشرآات التابعة والزميلة     ٤١

  
  -:آما يليهي الشرآات التابعة الرئيسية للمجموعة إن   

  
   ٠١٠٢ديسمبر  ٣١آما في 

        المشترآة  االئتالفات
        

  خدمات بطاقات الصراف اآللي   ٤٩  . م.م.سناد ذ
  وإصدار البطاقات 

  البحرين 

        
  م.ع.دبي إ  طباعة البطاقات   ٥١  . م.م.اوبرنت ذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النسبة المئوية   
  بلد التأسيس  طبيعة األعمال  للمساهمة

   -------   -------------   ------  
  .م.ع.دبي أ  خدمات إدارة مرآز االتصال  ١٠٠  .م.م.بز آونتاآت سنتر سوليويشنز ذ

  م.ع.دبي إ  بطاقات الخصم دولية  ١٠٠  .م.م.ذ) م.ع.إ(داينرز آلوب 
  .م.ع.دبي، أ  خدمات تمويل التجارة  ١٠٠  اإلمارات لخدمات التمويل والتجارة

  م.ع.دبي إ  إدارة األموال  ١٠٠  )خ.م.ش(اإلمارات للخدمات المالية 
  جيرسي، المملكة المتحدة  موجوداتإدارة   ١٠٠  المحدودة ) جيرسي(رات مدراء محافظ اإلما

  .م.ع.دبي، أ  خدمات عقارية   ١٠٠  .م.م.اإلمارات دبي الوطني العقارية ذ
  .م.ع.دبي، أ  خدمات وساطة   ١٠٠  اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالية 

  .م.ع.دبي ، أ  قة الذآيةوالء العمالء وخدمات البطا  ١٠٠  .م.م.شرآة اإلمارات لويالتي ذ
  المحدودة  الموجوداتاإلمارات دبي الوطني إلدارة 

  )مسجلة في مرآز دبي المالي العالمي (
  الموجوداتإدارة   ١٠٠

  
  .م.ع.دبي، أ

  
  م.ع.دبي إ  خدمات مصرفية إسالمية  ٩٩.٨  ) ع.م.ش(مصرف اإلمارات اإلسالمي 

  م.ع.دبي إ  تمويل استهالآي   ١٠٠  . م.م.اإلمارات المالية للتمويل االستهالآي ذ
  .م.ع.دبي، إ  الموجوداتإدارة   ١٠٠  .م.م.محافظ اإلمارات ذ

وطني   اإلمارات ي ال ال  دب شرآة مسجلة   ( – المحدودة  آابيت
  )في مرآز دبي المالي العالمي

  ع.م.دبي، أ  خدمات مصرفية استثمارية  ١٠٠

  المملكة العربية السعودية  دمات استثماريةخ  ١٠٠  المحدودة) السعودية( آابيتال دبي الوطني اإلمارات
  جيرسي، المملكة المتحدة  خدمات إدارة صناديق االئتمان  ١٠٠  المحدودة) جيرسي(شرآة ائتمان بنك دبي الوطني 

  ع.م.دبي، أ  خدمات البطاقات   ١٠٠  . م.م.نتورك انترناشيونال ذ
  
  

      

        :الشرآات الزميلة
        

.                  م.ع.دبي إ  تأمينات عامة وتأمين على الحياة  ٣٦.٧  )ع.م.ش(العامة  الشرآة الوطنية للتأمينات
  م.ع.دبي إ  عقارات  ٤٧.٦  ) ع.م.ش(اإلتحاد العقارية 

        



 
٦٢  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  ) تتمة(المشترآة  واالئتالفاتالشرآات التابعة والزميلة     ٤١
  

  : بناءًا على تقييم السيطرة لمجموعة ا تم دمجها من قبلشرآات أخرى فيما يلي 
      
  مال طبيعة األع    
     --------------  

  شرآة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات    ليمتد  ٢إيمبيلم فاينانس آومبني نمبر 
  شرآة ذات أغراض خاصة لتوريق الموجودات     ) ريباك(إيميرتس إن بي دي فاينانسج ليمتد 

  ق الموجوداتشرآة ذات أغراض خاصة لتوري    ) ايه بي سي(إيميرتس إن بي دي أوتو فاينانس ليمتد 
  

  .١١تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم  ٢٠٠٩وعام  ٢٠١٠خالل عام  للمجموعة إن أية تغييرات جوهرية في الشرآات التابعة الرئيسية  
  
  التشغيلية  عقود االيجار    ٤٢

  
   -:موعة آما يليمجالخاصة بال غير القابلة لإللغاءعقود اإليجار التشغيلية يتم سداد ايجارات  ،ديسمبر ٣١آما في 

  
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
---------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
---------  

  أقل من سنة واحدة 
  

٦١.٠٢٨  ٣١.٤٤٦  

  بين سنة واحدة وخمس سنوات 
  

١٧١.٠١٠  ٧٨.٨١٤  

  ٢٤.١٥١  ١٢.٩٤١  أآثر من خمس سنوات 
  ----------  ----------  
  ٢٥٦.١٨٩  ١٢٣.٢٠١  
  ======  ======  

  
  الطارئة رتباطاتواالااللتزامات    ٤٣

  
  :ديسمبر آآالتي ٣١الطارئة للمجموعة بتاريخ  واالرتباطاتآانت االلتزامات )   أ(

  
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
--------  

  خطابات اعتماد
  

١١.٢٦٣.٣٧١  ٨.٧٦٠.٥١٣  

  الضمانات 
  

٣٦.٠٧٩.٩٦٢  ٣٢.٠٠١.٤٦٦  

  المطلوبات على المشارآة في المخاطر
  

١.٢٠١.٤١٥  ١.١٧٩.٠٠٩  

  ١٠.٠٩٢.٤٨٣  ٩.٣٠١.١٤٢  التزامات قروض غير قابلة لإللغاء
  -------------  --------------  
  ٥٨.٦٣٧.٢٣١  ٥١.٢٤٢.١٣٠  
  ========  ========  

  



 
٦٣  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في ة المنتهية للسن
  
  )تتمة( الطارئة واالرتباطاتااللتزامات    ٤٣

  
  القبوالت)    ب(
  

ولهذا ال توجد التزامات  . ٣٩الدولي رقم  يلمعيار المحاسبلتم االعتراف بالقبوالت ضمن بيان المرآز المالي مع المطلوبات المماثلة وفقا ي
  .والتخارج بنود بيان المرآز المالي على القب

  
  التزامات رأسمالية)    ج(
  

 ٤٩٧ :٢٠٠٩(مليون درهم  ٢٣٧بلغت التزامات المجموعة فيما يتعلق بالتحسينات الخاصة بالفروع ومشاريع التحكم اآللي بالفروع، 
  ). مليون درهم

  
  معامالت األطراف ذات العالقة  ٤٤

  
أسعار الفائدة  بما في ذلك ذه المعامالت بصورة أساسية بنفس الشروط،وتتم ه. تتم بعض المعامالت المصرفية مع أطراف معينين ذوي عالقة

  . االعتياديةمخاطر النسبة  ما يزيد عن تنطوي علىالمقارنة مع أطراف ليس لها عالقة وال  المعامالتوالضمان السائدة في نفس الوقت 
  

  :معامالت أطراف ذات عالقة آما يلي
  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  

  ألف درهم  ألف درهم  
  -------  --------  : ض وذمم مدينةقرو

  ٤٨.٩٨٢.٤٧٨  ٥٢.٩٩٨.٠٨٢    األساسيةقروض لمساهم األغلبية التابع للشرآة األم 
  ٩٢٠.٣٨٦  ٩١٨.٢٥٠  األساسيةللشرآة األم 

  ٣.٩٥٥.٤٥٩  ٢.٩٦٩.٧٢٨  قروض ألعضاء مجلس اإلدارة والشرآات ذات العالقة
  ٣.٧٨٢.٢١٠  ٣.٩٠٨.٦٣٣  لشرآات زميلة 

  -------------  -------------  
  ٥٧.٦٤٠.٥٣٣  ٦٠.٧٩٤.٦٩٣  
  ========  ========  
      

      : ودائع العمالء وودائع عمالء المصرف اإلسالمي
  ٦٠٦.٢٨٥  ٢٣٥.٢٩٧    األساسيةمن مساهم األغلبية التابع للشرآة األم 

  ٦.٧٣٦.٣٧٧  ٧.٥٢٣.٧٠٣    األساسيةمن الشرآة األم 
  ------------  ------------  
  ٧.٣٤٢.٦٦٢  ٧.٧٥٩.٠٠٠  
  =======  =======  

  
  
  
  
  



 
٦٤  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة  ٤٤
  

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
  --------  -------  

  ٧٣٨.١٠٩  ٩٠٠.٦٣٦  استثمار في سندات حكومة دبي 
  ١.٦٦١.١٤٥  ١.٠٢٩.٧٩٠  قروض واستثمارات في صناديق مدارة من قبل المجموعة

  ٥٦٧.٦٣٦  ٣.٠٢٢.٨٢٧  التزامات نحو الشرآات الزميلة 
  ٥٦.٤٣٧  ٨٨.٨٥٤  المدفوعات للشرآات الزميلة 

  -  ٤٠٦.٠٧٢  شراء ممتلكات من شرآة زميلة
  ٨٨.٦٣٠  ٥٩.٤٩٣  الرسوم المستلمة بخصوص الصناديق التي تديرها المجموعة 

  ١٩.٧٥٨  ١٧.٧٣٣  الفائدة المدفوعة لصناديق تديرها المجموعة
  ١٧.٠١٣  ٣٢.٥٧٢  ما بعد الخدمة وتعويضاتالمزايا قصيرة األجل 

  
التنفيذيين ، الذين لديهم السلطة والمسئولية للتخطيط وإدارة ومراقبة  إن آبار المسئولين اإلداريين هم هؤالء األشخاص بما فيهم المدراء غير

  .نشاطات المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
  

خالل السنة لدى آبار المسئولين اإلداريين ولم يتم دفع بدالت محددة النخفاض   قيد السدادانخفاض في القيمة مقابل األرصدة خسائر لم يتم تسجيل 
 .األرصدة مع آبار المسئولين اإلداريين وعالقاتهم المباشرة عند نهاية السنةالقيمة على 

  
  التوزيع الجغرافي للموجودات و المطلوبات    ٤٥

  
  . ة مساعدةفيما يلي بيان تحليل المرآز المالي للمجموعة وفقًا لألقاليم الجغرافية التالية ودون احتساب أي ضمانات إضافية أو أي ضمانات ائتماني

  
  دول مجلس  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  التعاون الخليجي
 ألف درهم

  
  دولية

 ألف درهم

  
  اإلجمالي
  ألف درهم

------------- ---------  ----------  
    الموجودات

  ٣٧.٦٨٢.٩٤٤ -  ٣٧.٦٨٢.٩٤٤ نقد وودائع لدى المصرف المرآزي
  ١٣.٨٥٠.٤٦٧ ٧.٧١٦.٢٠٥ ٦.١٣٤.٢٦٢ مستحق من البنوك
  ١٧٨.٩٧١.٣١٣ ٤.٤٢٨.٦٦٩ ١٧٤.٥٤٢.٦٤٤ دينة  القروض والذمم الم
  ١٨.١٢٤.٣٧٦ ١٣.٢٢٢ ١٨.١١١.١٥٤  استثمارية إسالميةمنتجات تمويلية و

  ١.٣٢٩.٩٠٧ ١٩٧.٨٩٧ ١.١٣٢.٠١٠ أوراق مالية للمتاجرة 
  ١٣.٦٣١.٢٠٣ ٥.١٣٨.٧٨٧ ٨.٤٩٢.٤١٦ أوراق مالية استثمارية

  ١.٤١١.٦٨٧ -  ١.٤١١.٦٨٧ مشترآة وائتالفاتاستثمارات في شرآات زميلة 
  ٢.٤٤٥.٥٥٩ ١.١٥٦.٣٨٧ ١.٢٨٩.١٧٢ للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة 

  ١.٩٠٧.٢٩١ -  ١.٩٠٧.٢٩١ عقارات استثمارية
  ٢.٣٣٦.٨٦٠ ٢١.١٢٤ ٢.٣١٥.٧٣٦ ممتلكات ومعدات 

  ٥.٩٢٤.٨٧٨  -   ٥.٩٢٤.٨٧٨  غير الملموسة  الموجوداتوالتجارية الشهرة 
  ٤.٦٣٢.٨١٠  -   ٤.٦٣٢.٨١٠  قبوالت العمالء
  ٣.١٣٨.٧٦٤ -  ٣.١٣٨.٧٦٤  موجودات أخرى

  ٨٢٧.٨٢٩ ١٢٨.٢٧٦ ٦٩٩.٥٥٣  موجودات محتفظ بها للبيع 
---------------------- ----- ----- ----------- ------  

  ٢٨٦.٢١٥.٨٨٨ ١٨.٨٠٠.٥٦٧ ٢٦٧.٤١٥.٣٢١ إجمالي الموجودات
================= =========  



 
٦٥  

                               .)ع.م.ش(وطني اإلمارات دبي ال
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  )تتمة( التوزيع الجغرافي للموجودات و المطلوبات   ٤٥
  

  دول مجلس   
  التعاون الخليجي

 ألف درهم

  
  دولية

 ألف درهم

  
  اإلجمالي

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

    المطلوبات
  ١٨.٨٥٦.٧٢٥ ٧.١٧٧.٠٢٩ ١١.٦٧٩.٦٩٦ مستحق للبنوك
  ١٦٢.٧٨٢.٣٠٩ ١١.٩٨٥.٦٥١ ١٥٠.٧٩٦.٦٥٨ ودائع العمالء

  ٣٧.١٨٩.٦٩٩ ٤٣٢.٤٥٨ ٣٦.٧٥٧.٢٤١ ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
  ٨٩٢.٣٠٩ ٨٩٢.٣٠٩ - اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

  ١٩.٤١٥.٨٠٩ ١٩.٤١٥.٨٠٩ -  ديون مصدرة و أموال مقترضة أخرى 
  ١.٢٦٧.١٨٥ - ١.٢٦٧.١٨٥  صكوك مستحقة الدفع 

  ١.٩٦٩.٣٤٦  ١.٧١٧.٤٠٨  ٢٥١.٩٣٨ القيمة العادله السالبة للمشتقات
  ٤.٦٣٢.٨١٠  -  ٤.٦٣٢.٨١٠  قبوالت العمالء
  ٤.٩٧٦.٣٨٩ - ٤.٩٧٦.٣٨٩ مطلوبات أخرى

  ٤٨٣.٧١٧ ٤٧.٧٩٥  ٤٣٥.٩٢٢  لبيع مطلوبات محتفظ بها ل
  ٣٣.٧٤٩.٥٩٠ - ٣٣.٧٤٩.٥٩٠ إجمالي حقوق المساهمين 

----------------------- ----- ------------ ---  
  ٢٨٦.٢١٥.٨٨٨ ٤١.٦٦٨.٤٥٩ ٢٤٤.٥٤٧.٤٢٩ إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين 

================= =========  
 ٤٠.٧٦١.٩٧٩ ٣.٣٦٠.٧٤٥ ٣٧.٤٠١.٢٣٤ اتعتماد والضمانلخطابات االالتوزيع الجغرافي 

        
        : ٩٢٠٠ديسمبر  ٣١آما في 

  ٢٨١.٥٧٦.٤٨٢ ٢٢.٥٢٠.٧٦٨ ٢٥٩.٠٥٥.٧١٤ التوزيع الجغرافي للموجودات 
  =========  ========  =========  

  ٢٨١.٥٧٦.٤٨٢ ٦٣.٠٧٨.٢٤٤ ٢١٨.٤٩٨.٢٣٨ التوزيع الجغرافي للمطلوبات و حقوق المساهمين 
  =========  ========  =========  

  ٤٧.٣٤٣.٣٣٣ ٣.٠٥٢.٧٩٦ ٤٤.٢٩٠.٥٣٧   اتالتوزيع الجغرافي لخطابات االعتماد والضمان
  =========  ========  ========  



 
  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في المنتهية للسنة 
  

  الموجودات والمطلوبات المالية  ٤٦
  

  : التصنيف المحاسبي والقيم العادلة
  . يوضح الجدول التالي تصنيف المجموعة لجميع فئات الموجودات و المطلوبات المالية و القيم العادلة لها

  : ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 
قيمةبالمصنفة  

عادلة من خالل ال
  الخسارة الربح و

 ألف درهم
--------------- -- 

محتفظ بها حتى
تاريخ 

  االستحقاق
 ألف درهم

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

 
  متاح 
  للبيع

 ألف درهم
------------------ -- 

 
  القروض 

  والذمم المدينة 
 ألف درهم

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

 
  التكلفة 
  المطفأة

 ألف درهم
------------------ -- 

 
  أدوات 
  التغطية

 ف درهمأل
------------------ -- 

 
  

  أخرى
 ألف درهم

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

  إجمالي 
  القيمة 
  المرحلة

 ألف درهم
------------------ --  

  
  القيمة 
  العادلة

 ألف درهم
------------------ --  

  
  أرباح/)خسائر(

  غير معترف بها
 ألف درهم

------------------ --  
              الموجودات المالية
  ٦٩.٦٨٧  ١٣.٩٢٠.١٥٤  ١٣.٨٥٠.٤٦٧ - - ١٣.٨٥٠.٤٦٧ - - - - مستحق من البنوك

  )١٢١.٩٥٩(  ١٧٨.٨٤٩.٣٥٤  ١٧٨.٩٧١.٣١٣ - - - ١٧٨.٩٧١.٣١٣ - - -القروض والذمم المدينة
منتجات تمويلية

 واستثمارية إسالمية
 
- 

 
- 

 
- 

١٨.١٢٤.٣٧٦  
- 

 
- 

 
- 

١٨.١٢٤.٣٧٦  ١٨.١٢٤.٣٧٦    
-  

  -  ١.٣٢٩.٩٠٧  ١.٣٢٩.٩٠٧ - - - - - - ١.٣٢٩.٩٠٧اجرةأوراق مالية للمت
  ٢.٠٣٦  ١٣.٦٣٣.٢٣٩  ١٣.٦٣١.٢٠٣ - - - - ١٢.١٨٧.٤٠٨ ٣٨٧.٦٢٧ ١.٠٥٦.١٦٨ أوراق مالية استثمارية
استثمارات في شرآات

مشترآةوائتالفاتزميلة 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
١.٤١١.٦٨٧ ١.٤١١.٦٨٧  

٣٩٠.٧٤٠(  ١.٠٢٠.٩٤٧(  

الموجبةالقيمة العادلة
 للمشتقات

 
٢.١٣٥.٠٠٢ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٣١٠.٥٥٧ 

 
- ٢.٤٤٥.٥٥٩   

٢.٤٤٥.٥٥٩    
-  

  -  ٤٣.٩١٤.٦٩٣  ٤٣.٩١٤.٦٩٣ ٤٣.٩١٤.٦٩٣ - - - - - -  أخرى
  ----------------- ------------ ---------------- ----------------- ---------------- ------------ ---------------- -------------- --  ------------------ --  ----------- --  
  ٤٤٠.٩٧٦(  ٢٧٣.٢٣٨.٢٢٩  ٢٧٣.٦٧٩.٢٠٥ ٤٥.٣٢٦.٣٨٠ ٣١٠.٥٥٧ ١٣.٨٥٠.٤٦٧ ١٩٧.٠٩٥.٦٨٩ ١٢.١٨٧.٤٠٨ ٣٨٧.٦٢٧ ٤.٥٢١.٠٧٧(  
  ======== ====== ======== ========= ======== ====== ======== =========  ==========  =======  

              ةالمالي المطلوبات
  )٧٨.٣٤٩(  ١٨.٩٣٥.٠٧٤  ١٨.٨٥٦.٧٢٥ - - ١٨.٨٥٦.٧٢٥ - - - -مستحق للبنوك
  )٧٥٩.٨٥٢(  ١٦٣.٥٤٢.١٦١  ١٦٢.٧٨٢.٣٠٩ - - ١٦٢.٧٨٢.٣٠٩ - - - -ودائع العمالء

ودائع  للعمالء على
أساس النظام اإلسالمي

- - - - ٣٧.١٨٩.٦٩٩  ٣٧.١٨٩.٦٩٩ - - ٣٧.١٨٩.٦٩٩  -  

دة الشراء معاتفاقيات إعا
  البنوك 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- ٨٩٢.٣٠٩ 

 
- 

 
- 

٨٩٢.٣٠٩  ٨٩٢.٣٠٩    
-  

ديون مصدرة وأموال
  مقترضة أخرى

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

١٩.٤١٥.٨٠٩  
-  

 
-  

١٩.٤١٥.٨٠٩  ١٩.٤١٥.٨٠٩    
-  

  -  ١.٢٦٧.١٨٥  ١.٢٦٧.١٨٥ - - ١.٢٦٧.١٨٥ - - - - صكوك مستحقة الدفع
القيمة العادلة السالبة

  للمشتقات
 

٢.١٦٩.٦٥٦ 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
)٢٠٠.٣١٠( 

 
- 

١.٩٦٩.٣٤٦  ١.٩٦٩.٣٤٦    
-  

  -  ٩.٦٠٩.١٩٩  ٩.٦٠٩.١٩٩ ٩.٦٠٩.١٩٩ - - - - - -  أخرى
  --------------- ------------- -------------------- ----------------- ----------------- -------------- --------------- --------------- --  ------------------ --  ------------ --  
  ٨٣٨.٢٠١(  ٢٥٢.٨٢٠.٧٨٢  ٢٥١.٩٨٢.٥٨١ ٩.٦٠٩.١٩٩ )٢٠٠.٣١٠( ٢٤٠.٤٠٤.٠٣٦ - - - ٢.١٦٩.٦٥٦(  
  ======= ======= ========== ======== ========= ======= ======== =========  ==========  =======  
 
  
  

٦٦



 
  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
   ) تتمة( الموجودات والمطلوبات المالية ٤٦
  

  : ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١آما في 
قيمةبالمصنفة  

عادلة من خالل ال
  الربح و الخسارة

 ألف درهم
--------------- -- 

محتفظ بها حتى
تاريخ 
  اقاالستحق

 ألف درهم
-------------- -- 

 
  متاح 
  للبيع

 ألف درهم
--------------- -- 

 
  القروض 

  والذمم المدينة 
 ألف درهم
-------------- -- 

 
  التكلفة 
  المطفأة

 ألف درهم
---------------- -- 

 
  أدوات 
  التغطية

 ألف درهم
--------------- -- 

 
  

  أخرى
 ألف درهم

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

  إجمالي 
  قيمة ال

  المرحلة
 ألف درهم

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

  
  القيمة 
  العادلة

 ألف درهم
------------------ --  

  
  أرباح/)خسائر(

  غير معترف بها
 ألف درهم

------------------ --  
              الموجودات المالية
  )١٤٢.١٣٠(  ٩.٩٠٤.٨١٩  ١٠.٠٤٦.٩٤٩ - - ١٠.٠٤٦.٩٤٩ - - - - مستحق من البنوك

  )٧٧.٣٠٨(  ١٩٤.٦٢٥.٣٨١  ١٩٤.٧٠٢.٦٨٩ - - - ١٩٤.٧٠٢.٦٨٩ - - -والذمم المدينة القروض
منتجات تمويلية

 واستثمارية إسالمية
 
- 

 
- 

 
- 

 
١٩.٩١١.٦١١ 

 
- 

 
- 

 
- 

  
١٩.٩١١.٦١١  

  
١٩.٩١١.٦١١  

  
-  

  -  ٦١١.٠٩٣  ٦١١.٠٩٣ - - - - - - ٦١١.٠٩٣أوراق مالية للمتاجرة
  ٢.٥٩١  ١٦.١٥٥.١١١  ١٦.١٥٢.٥٢٠ - - - - ١٤.١٤٨.٤٣٢ ٥٧٥.٥٩٦ ١.٤٢٨.٤٩٢ أوراق مالية استثمارية
استثمارات في شرآات

مشترآةوائتالفاتزميلة 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٢.٤٤٤.٥٥٠ 

  
٢.٤٤٤.٥٥٠  

  
١.٥٣٩.٥٦٤  

  
)٩٠٤.٩٨٦(  

القيمة العادلة الموجبة
 للمشتقات

 
٢.٥٥٧.٦٧٩ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٢٦٢.٠٠٧ 

 
- 

  
٢.٨١٩.٦٨٦  

  
٢.٨١٩.٦٨٦  

  
-  

  -  ٢٢.٥٧٧.٣٧٩  ٢٢.٥٧٧.٣٧٩ ٢٢.٥٧٧.٣٧٩ - - - - - -  أخرى
  --------------- ------------ --------------- ------------------ ---------------- ----------- ---------------- --------------- --  --------------- --  -------------- --  
  ١.١٢١.٨٣٣(  ٢٦٨.١٤٤.٦٤٤  ٢٦٩.٢٦٦.٤٧٧ ٢٥.٠٢١.٩٢٩ ٢٦٢.٠٠٧ ١٠.٠٤٦.٩٤٩ ٢١٤.٦١٤.٣٠٠ ١٤.١٤٨.٤٣٢ ٥٧٥.٥٩٦ ٤.٥٩٧.٢٦٤(  
  ======== ====== ======== ========= ======== ====== ======== =========  =========  ========  

              المالية المطلوبات
  ١٦٣.٩٧١  ٢٩.٨٣١.٠٩١  ٢٩.٩٩٥.٠٦٢ - - ٢٩.٩٩٥.٠٦٢ - - - -مستحق للبنوك
  -  ١٥٧.٩٧٦.٥٤١  ١٥٧.٩٧٦.٥٤١ - - ١٥٧.٩٧٦.٥٤١ - - - -ودائع العمالء

ودائع  للعمالء على
أساس النظام اإلسالمي

- - - - ٢٣.١٨٥.٨٥٠  ٢٣.١٨٥.٨٥٠ - - ٢٣.١٨٥.٨٥٠  -  

اتفاقيات إعادة الشراء مع
  البنوك 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٣.٦١٥.٤٤١ 

 
- 

 
- 

  
٣.٦١٥.٤٤١  

  
٣.٦١٥.٤٤١  

  
-  

رة وأموالديون مصد
  مقترضة أخرى

 
-  

 
-  

 
-  

 
-  

 
٢٤.٠٧٢.١٧٢  

 
-  

 
-  

  
٢٤.٠٧٢.١٧٢  

  
٢٤.٠٧٢.١٧٢  

  
-  

  -  ١.٢٦٧.١٨٥  ١.٢٦٧.١٨٥ - - ١.٢٦٧.١٨٥ - - - - صكوك مستحقة الدفع
القيمة العادلة السالبة

  للمشتقات
 

٢.٢٤٠.٢٥٩ 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
١٨٣.٩٦٥ 

 
- 

  
٢.٤٢٤.٢٢٤  

  
٢.٤٢٤.٢٢٤  

  
-  

  -  ٧.٠٦٩.٣٦٣  ٧.٠٦٩.٣٦٣ ٧.٠٦٩.٣٦٣ - - - - - -  أخرى
  -------------- ---------------- ---------------- -------------- -- ------------------ ------------- --------------- --------------- --  ------------------ --  -------- --  
  ١٦٣.٩٧١  ٢٤٩.٤٤١.٨٦٧  ٢٤٩.٦٠٥.٨٣٨ ٧.٠٦٩.٣٦٣ ١٨٣.٩٦٥ ٢٤٠.١١٢.٢٥١ - - - ٢.٢٤٠.٢٥٩  
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٦٧



 
٦٨  

  .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  ) تتمة(الية الموجودات و المطلوبات الم    ٤٦
  

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  
  

  مستحق من البنوكال )   أ(
  

دة                  غ م ي تبل ل الت روض ألج يرة والق دة قص ب ولم د الطل دة، وعن ة الواح ع الليل ى ودائ وك عل ن البن تحق م مل المس يش
نوات س س ى خم تحقاقها حت هرية  . اس ة وش ورة يومي روض بص ع والق عير الودائ تم تس نوية ي ع س نويةورب ف س اءًا ونص  بن

عير     ادة التس اريخ إع ي ت وق ف ي الس ائدة ف عار الس تخدام األس داعات باس دة اإلي ى م ع  . عل ة الودائ يل آاف ع تحص ن المتوق م
  .والقروض عند استحقاقها

  
  القروض والذمم المدينة)   ب(

  
  .اض القيمةالقروض والذمم المدينة بالصافي بعد استقطاع مخصصات خسائر انخف يتم بيان

  
ذه التسهيالت بنسب     . إن جزءًا آبيرًا من محفظة القروض والذمم المدينة للمجموعة تشمل اإلقراض للعمالء من الشرآات    نح ه تم

وال      ة األم ى تكلف الرجوع إل دى    والمعدالت متفاوتة، تحدد عامة ب ائدة ل يم        الس دة، وتقي ة للم اييس االعتيادي ى المق السوق باإلضافة إل
  .المخاطر

  
دين األخرى   ت دة   . شمل محفظة رصيد القروض والذمم المدينة على القروض الشخصية وأوراق ال دل الفائ ق  إن مع ذه   المطب ى ه عل

  .البنوك المحلية األخرى فيمثل هذا اإلقراض المطبق على  المعدلتماشى مع يالقروض بنهاية العام 
  

  منتجات تمويل واستثمار إسالمي )   ج(
  

ال يوجد فرق آبير في الرسوم المفروضة  . السائدة في األسواق لنفس النوع من المنتجات الرسوم قارب تلكإن الرسوم المفروضة ت
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١على هذه المنتجات آما في 

  
  األوراق المالية االستثمارية)   د(

  
تثمارات   تثمارية آاس ة االس نيف األوراق المالي تم تص ةي تح  متاح ين االس ا لح تفظ به ع أو مح ة للبي ة بالقيم قاق أو مدرج

اح   اب األرب الل حس ن خ ة م ائر وأالعادل ي    . الخس وق ف ي الس ة ف عار المدرج ى األس تثمارات عل ة لالس ة العادل تند القيم تس
ة   اليف المعامل تقطاع تك ة دون اس ة العمومي اريخ الميزاني وق،   . ت ي الس ة ف عار المدرج وفر األس م تت ديروإذا ل تم تق ة  ي القيم

تثمارا  ة لالس ومة    العادل ة المخص دفقات النقدي رق الت عير أو ط اذج التس تخدام نم ين   . ت باس ا لح تفظ به تثمارات المح إن االس
  .االستحقاق تظهر صافية من مخصصات خسائر انخفاض القيمة

      
  مشترآة وائتالفاتاالستثمار في شرآات زميلة   )   هـ(       

ة    رآات الزميل ي الش ة ف تثمار المجموع اب اس تم احتس اتواالي اس   ئتالف ى أس ترآة عل ة المش وق الملكي اب حق ر ( احتس أنظ
اح  ه ) )٣)(ز( ٢اإليض غ قيمت ذي تبل ي   ١.٤١١.٧وال ا ف م آم ون دره مبر  ٣١ملي م  ٢.٤٤٤.٥(  ٢٠١٠ديس ون دره ملي

ي  مبر  ٣١ف ة    ). ٢٠٠٩ديس رآات الزميل ي الش تثمارات ف ة لالس ة العادل وق      ،إن القيم ي س ة ف ة مدرج رآات عام ي ش وه
ا  ي الم ا  دب غ قيمته ي    ١.٠٢٠.٩لي تبل ا ف م آم ون دره مبر  ٣١ملي ي     ١.٥٣٩.٥( ٢٠١٠ديس ا ف م آم ون دره  ٣١ملي

  ).٢٠٠٩ديسمبر 



 
٦٩  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  )تتمة(ت والمطلوبات المالية الموجودا   ٤٦
  

  )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية        
  
  ودائع العمالء)  و(
  

د            ذي يمت لي ال تحقاق األص ة ذات االس ع الثابت ن الودائ رة م بة آبي ى نس الء عل ع العم مل ودائ ادًة تش ى   ع هر إل ن ش  ٣م
هر تحقاقها   . أش د اس ع عن ذه الودائ دفع ه تفظ ا. ت دد       تح ا ُتج ث أنه نوات حي دة س ع لع ذه الودائ ن ه ر م م آبي ة بقس لمجموع
ًا ك            . دوري ة وذل ة عادل ى قيم ول عل م الحص نة، ت اء الس ن انته هر م الث أش د ث تحقة بع الء المس ع العم ى ودائ بة إل بالنس

  .باستخدام أسعار فائدة مناسبة وسائدة في نهاية السنة لهذه األرصدة
  

فوائد وعند الطلب وودائع ثابتة وحسابات جارية بدون فوائد، تدفع خاضعة لتشتمل على حسابات توفير  أما بقية ودائع العمالء فإنها
  .عند الطلب

  
  ودائع عمالء المصرف اإلسالمي)  ز(
  

وى               ة الفت ل لجن ا من قب ة عليه ي تمت الموافق اح المصرف اإلسالمي والت ع عمالء المصرف اإلسالمي حصة من أرب دفع لودائ ي
  .شرعية في نهاية السنةوالرقابة ال

  
  مستحق للبنوك )  ح(
  

. تشمل المبالغ المستحقة للبنوك قروض قصيرة المدى وهي ذات استحقاق أصلي، عادة أقل من ثالثة أشهر، وودائع ال تحمل فوائد
للقروض المستحقة بعد بالنسبة . ويتم سداد الودائع التي ال تحمل فوائد عند الطلب. يتم سداد القروض قصيرة المدى عند استحقاقها

ثالث أشهر من تاريخ بيان المرآز المالي، فقد تم الحصول على القيمة العادلة وذلك باستخدام أسعار الفائدة السائدة في السوق لمثل 
  .هذه الودائع

  
  ودائع بموجب اتفاقية إعادة الشراء)  ط(
  

  .قيمة المرحلة بالقيمة العادلة لإليداعاتأشهر، ولذلك يمكن مقارنة ال ٣يتم إعادة تسعير هذه اإليداعات آل 
  
  ديون مصدرة وأموال أخرى مقترضة)  ي(
  

تصل مدة سداد هذه السلفيات إلى ثالث سنوات وأعطيت هذه القروض بأسعار فائدة متغيرة تحدد عادة بالرجوع إلى أسعار اليبور 
(LIBOR) لمدة تسعين يومًا.  

  
  تقييم األدوات المالية 

  
   -:فيما يلي إيضاح حول المستويات المختلفة. تالي تحليًال لألدوات المالية المرحلة بالقيمة العادلة وفقًا لطريقة التقييميوضح الجدول ال

  
  . في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المحددة) غير معدلة(األسعار المعلنة : ١المستوى  •
والتي يمكن مالحظتها للموجودات  ١المعلنة المتضمنة في المستوى التقييم باستخدام المدخالت بخالف األسعار : ٢المستوى  •

  ). تستنتج من األسعار(أو بطريقة غير مباشرة مثل ) مثل األسعار(والمطلوبات سواء بطريقة مباشرة 
). ملحوظةير مدخالت غ( الملحوظةالتقييم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق : ٣المستوى 



 
٧٠  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  )تتمة(الموجودات والمطلوبات المالية  ٤٦
  

   ٢المستوى  ١المستوى 
  

  اإلجمالي   ٣المستوى 
  

 ألف درهم 
-------  

  ألف درهم
-------  

  ألف درهم
--------  

  ألف درهم
--------  

   ١٠٢٠ديسمبر ٣١
  

      

 الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة
  

١.٣٢٩.٩٠٧  - - ١.٣٢٩.٩٠٧  

 الموجودات المالية المتاحة للبيع
   

١٢.١٨٧.٤٠٨  ٢.٠٣٦.٠٣٩  ١.٩٠٣.٣٤٦ ٨.٢٤٨.٠٢٣  

 عادلةالموجودات المالية المحددة بالقيمة ال
  الخسارة  وأمن خالل الربح 

  

١.٠٥٦.١٦٨  ٢.٢١٩  ٥٨٧.٦٤٢ ٤٦٦.٣٠٧  

  ٢.٤٤٥.٥٥٩  -  ٢.٤٤٥.٥٥٩ - للمشتقات قيمة العادلة اإليجابيةال
       

  )١.٩٦٩.٣٤٦(  -  )١.٩٦٩.٣٤٦( - للمشتقات القيمة العادلة السلبية
 -------------- --------------  ------------  --------------  
 ١٥.٠٤٩.٦٩٦  ٢.٠٣٨.٢٥٨  ٢.٩٦٧.٢٠١ ١٠.٠٤٤.٢٣٧  
 ======== ========  =======  ========  

  
  

   ٢المستوى  ١المستوى 
  

  اإلجمالي   ٣المستوى 
  

 ألف درهم 
-------  

  ألف درهم
-------  

  ألف درهم
--------  

  ألف درهم
--------  

   ٠٩٢٠ديسمبر ٣١
  

      

 رةالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاج
  

٦١١.٠٩٣  -  ٢٤٥.٨٣٠ ٣٦٥.٢٦٣  

 الموجودات المالية المتاحة للبيع
   

١٤.١٤٨.٤٣٢  ٣.١٩٥.٩٢٩  ٣.٢٢٦.٦٥٧ ٧.٧٢٥.٨٤٦  

 الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة
  الخسارة  وأمن خالل الربح 

  

 
٧٢٤.٧٤٦  

 
٦٨١.٨٧٨  

  
٢١.٨٦٨  

  
١.٤٢٨.٤٩٢  

  ٢.٨١٩.٦٨٦  ١.٠٧٠  ٢.٨١٨.٦١٦ - القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
       

  )٢.٤٢٤.٢٢٤(  -  )٢.٤٢٣.٦٥٤( )٥٧٠( القيمة العادلة السلبية للمشتقات
 -------------- --------------  ------------  --------------  
 ١٦.٥٨٣.٤٧٩  ٣.٢١٨.٨٦٧  ٤.٥٤٩.٣٢٧ ٨.٨١٥.٢٨٥  
 ======== ========  =======  ========  



 
٧١  

                               .)ع.م.ش(ني اإلمارات دبي الوط
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  )تتمة(الموجودات والمطلوبات المالية    ٤٦

  
ة            ق بقياسات القيم ا يتعل ة فيم ى األرصدة الختامي ة إل ة في المستوى     يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحي ذا    ٣العادل من ه

  .النظام المتدرج للقيمة العادلة
  

    
  

  موجودات مالية
  متاحة للبيع

  موجودات مالية
ة  ددة بالقيم مح
الل   ن خ ة م العادل
  األرباح أو الخسائر

  
ة   ة العادل القيم
ألدوات   الموجبة ل

  المشقة

  
ة   ة العادل القيم
ألدوات  البة ل الس

  المشقة

  
  
  

  اإلجمالي 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لف درهمأ  ألف درهم  
  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  
  ٣.٢١٨.٨٦٧  -  ١.٠٧٠  ٢١.٨٦٨  ٣.١٩٥.٩٢٩  ٢٠١٠يناير  ١الرصيد آما في  
            :إجمالي األرباح أو الخسائر 
  )١١.٣٧١(  -  )١.٠٧٠(  ٩٥٠  )١١.٢٥١(  في األرباح أو الخسائر •
  )٢٠.٥٩٩(  -  -  )٢٠.٥٩٩(  -  ات الشاملة األخرىفي اإليراد •
            
  ٥٥.٥٦٤  -  -  -  ٥٥.٥٦٤  مشتريات 
  )٤٢٢.١٧٣(  -  -  -  )٤٢٢.١٧٣(  تسويات  
  )٧٨٢.٠٣٠(  -  -  -  )٧٨٢.٠٣٠(  ٣التحويالت خارج المستوى  

  ------------  --------  ------------  ------------  ------------  
ي     ا ف يد آم مبر ٣١الرص  ديس

٢٠١٠  
٢.٠٣٨.٢٥٨  -  -  ٢.٢١٩  ٢.٠٣٦.٠٣٩  

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

م    ٣٤٩تم تحويل موجودات مالية متاحة للبيع بقيمة دفترية قيمتها  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المالية المنتهية في    ون دره : ٢٠٠٩(ملي
ة  ٢إلى المستوى  ١من المستوى ) مليون درهم ٢.٣٢٤ . ألن األسعار المعلنة في السوق لسندات الدين أصبحت غير متاحة بصورة منتظم

ات            ى البيان زة عل ة مرتك ة المدخالت الهام ه آاف يم آانت في  من أجل تحديد القيمة العادلة لسندات الدين، قامت اإلدارة باستخدام أسلوب تقي
غ   ١إلى المستوى  ٢المستوى  آما آانت هناك تحويالت من. الملحوظة  في السوق م    ٢.٦٠٦بمبل ون دره م   ٤٧: ٢٠٠٩(ملي ون دره ) ملي

  . ٢٠١٠خالل السنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٧٢  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  الموحد للمجموعة ةالنقدي اتاحات حول بيان التدفقإيض  ٤٧

  
  ٢٠١٠  

  ألف درهم
-------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم

-------  
      خالل العام وما يعادلهتحليل التغيرات في النقد  ) أ(

  )٣٨.٣٦٧.٥٧٤(  )١٦.٨١٣.٣٣٥(  الرصيد في بداية العام
  ٢١.٥٥٤.٢٣٩  ١٥.٠٥٢.٧٠٥  صافي التدفق النقدي الداخل

  --------- -----  ---------- -----  
  )١٦.٨١٣.٣٣٥(  )١.٧٦٠.٦٣٠(  الرصيد في نهاية العام

  
  

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

      وما يعادلهتحليل النقد )  ب(
  ١٩.٦٧٠.٦٦٦  ٣٧.٦٨٢.٩٤٤  نقد وودائع لدى المصرف المرآزي

  مليون درهم  ٢٤.٩٣٤بما في ذلك مبلغ ( مستحق من البنوكال
  )للبيعمصنفا ضمن موجودات متاحة 

  
١٣.٨٧٥.٤٠١  

  
١٠.٠٤٦.٩٤٩  

  مليون درهم مصنف   ٤٤بما في ذلك مبلغ ( مستحق للبنوكال
  ) آموجودات متاحة للبيع

  
)١٨.٨٥٦.٧٦٨(  

  
)٢٩.٩٩٥.٠٦٢(  

  ----------- ----  ------------ ---  
  ٢٧٧,٤٤٧(  ٣٢.٧٠١.٥٧٧(  
  -------------- -  ----------  

  )١٠.٧١٤.٨٥٨(  )١١.٨٩٣.١١٩(  ألغراض نظاميةودائع لدى المصرف المرآزي  :ناقصًا
      

  )٦.٧٠٠.٠٠٠(  )٢٤.٢٥٠.٠٠٠(  شهادات ودائع لدى المصرف المرآزي: ناقصًا
      

  )٣٠٨.٤٧٥(  )٢٢٨.٨٦٥(  أشهر ٣المبالغ المستحقة من البنوك بعد  :ناقصًا
      

  ١.١٨٧.٤٤٥  ١.٩٠٩.٧٧٧  أشهر ٣المبالغ المستحقة للبنوك بعد  :زائدًا
  ------------ ---  ------------ ----  
  )١٦.٨١٣.٣٣٥(  )١.٧٦٠.٦٣٠(  

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



 
٧٣  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  إدارة وتخصيص رأس المال     ٤٨
  

باإلشراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول آفاية رأس م مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرآزي يقو
الصادر  ٢،  ١يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة باستخدام نموذج بازل . المال ويحدد متطلبات رأس المال للمجموعة آكل

بعد تطبيق التعديالت التي قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرآزي بتعميمها بعد ) لجنة بازل(وك عن لجنة بازل للرقابة على البن
آما (يعتبر أآثر شمولية  ٢رأس المال فقط بشأن مخاطر االئتمان ، فإن نظام رأس المال بموجب بازل  ١بينما تحدد بازل . تكييفها محليا
عملية المراجعة الرقابية " الرآيزة األولى"، الحد األدنى لمتطلبات رأس المال " رآائز"ثالثة  على ٢يقوم نموذج بازل ). هو مبين أدناه

  " الرآيزة الثالثة"وأخالقيات السوق " الرآيزة الثانية"
  

  : الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
  

جموعة بالمحافظة على الحد األدنى المحدد يلزم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرآزي الملتنفيذ متطلبات رأس المال الجاري، 
  ) منها%  ٨نسبة  ١يكون والتي يكون الشق ( %١٢لنسبة إجمالي رأس المال إلى إجمالي الموجودات مرجحة المخاطر بنسبة 

  
يصها للعمليات تأخذ الموجودات مرجحة المخاطر في االعتبار المعامالت داخل بيان المرآز المالي وخارج بيان المرآز المالي ويتم تخص

  . الفردية على هذا األساس
  

  : إلى فئتين بنكينقسم رأس المال النظامي لل
  

 المحتجزةاألرباح واالحتياطي القانوني والنظامي واالحتياطيات األخرى و سهماأل رأسمالعلى رأس المال من  ١ الشقشمل ي •
موسة والتعديالت النظامية األخرى المتعلقة بالبنود والموجودات غير المل التجارية الحصة غير المسيطرة بعد خصم الشهرةو

  .  المدرجة في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل معها بصورة مختلفة ألغراض خاصة بكفاية رأس المال
  
   :القيمة العادلة احتياطيوالمؤهلة الديون الثانوية  من رأس المال على ٢ يشتمل الشق •
  

  : نسبة آفاية رأس المال
  

 ٢٠١٠  
  لف درهم أ

٢٠٠٩  
  ألف درهم 

 ---------  ---------  
     س المالأرمن  ١الشق 

  ٥.٥٥٧.٧٧٥  ٥.٥٥٧.٧٧٥  رأس المال المصدر 
  ١٢.٢٧٠.١٢٤  ١٢.٢٧٠.١٢٤ احتياطي عالوة إصدار األسهم
  ١.٩٦٤.٢٠٥  ٢.١٩٨.٢٠٥ االحتياطيات القانونية و النظامية

  ٢.٨٦٩.٥٣٣  ٢.٨٦٩.٥٣٣ االحتياطيات األخرى 
  ٥.٩٨٩.٨٠٩  ٦.٧٠٠.٤٠٩  األرباح المحتجزة 

  ٤.٠٠٠.٠٠٠  ٤.٠٠٠.٠٠٠ رأس المالمن  ١الشق  سندات
  ٩٤.١٤٥  ٩٣.٨٢٠ حصة غير مسيطرة  

 ---------  ---------  
  ٣٢.٧٤٥.٥٩١  ٣٣.٦٨٩.٨٦٦ ١إجمالي رأس المال الشق

 ٢٦.٧٣٣بما في ذلك مبلغ(والموجودات غير الملموسةالتجارية الشهرة: ناقصًا
  )مليون درهم المصنف ضمن موجودات متاحة للبيع

)٦.٠٤٥.٤٧١(  )٥.٩٥١.٦١١(  

  )٤٦.١٧٥(  )٤٦.١٧٥( أسهم الخزينة : ناقصا
 -------- ----  ---------- -  

  ٢٦.٦٥٣.٩٤٥  ٢٧.٦٩٢.٠٨٠  اإلجمالي 
 --------- ----  ------------ -  

  



 
٧٤  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  ) تتمة(إدارة وتخصيص رأس المال     ٤٨

  
 ٢٠١٠  

  ألف درهم 
٢٠٠٩  

  ألف درهم 
 ---------  ---------  

     س المال أرمن  ٢الشق
     

  )٧٢٨.٧٧٢(  ٤٧.٦٥٥   القيمة العادلة احتياطي
  ١٢.١٩٦.٠٨٥  ١٢.٥٨٤.٢١٥ )حقوق/دين(ات رأس المال المختلطةأدو

  ٣.٧١٠.٨٣٠  ٣.٢٣٦.٤٨١  الديون الثانوية 
 ---------- ---  ------- ------  

  ١٥.١٧٨.١٤٣  ١٥.٨٦٨.٣٥١  اإلجمالي 
 --------- ----  ----------- --  

  ١٥.١٧٨.١٤٣  ١٥.٨٦٨.٣٥١ المؤهل من رأس المال ٢الشق
  ٤١.٨٣٢.٠٨٨  ٤٣.٥٦٠.٤٣١ النظاميإجمالي رأس المال 

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

  : التعرض للمخاطر المرجحة      
  

 ٢٠١٠  
  ألف درهم

٢٠٠٩  
  ألف درهم

 ----------  ----------  
  ١٥٤.٥٥١.٠٧٧  ١٤١.٨٠١.١٤٩  الشرآات 

  ٢١.٥٥٧.٧٨٧  ٢٠.٤٨٥.٠٠٣  األفراد 
  ١٧.٢٧٤.٥٩٧  ١٣.٥٥٠.٩٠٣  الخزينة
  ٧.٧٩٦.٨٤٦  ٨.٩٥١.٨٦٤  أخرى

 ------------- --  -------------- -  
  ٢٠١.١٨٠.٣٠٧  ١٨٤.٧٨٨.٩١٩  اإلجمالي

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

      : نسب رأس المال
     

  %٢٠.٧٩  %٢٣.٥٧  ر المرجحةمخاطالذاتإجمالي رأس المال النظامي آنسبة إلجمالي الموجودات
 

  ر المرجحةمخاطال اتذموجودات من الآنسبة  ١إجمالي رأس المال الفئة 
  

١٤.٩٩ %  
  

١٣.٢٥ %  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٧٥  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  ) تتمة( إدارة و تخصيص رأس المال    ٤٨
  

  :  ٢تنفيذ توجيهات بازل 
  

   ٢٠٠٧ديسمبر  ٣١اعتبارًا من ) الرآيزة األولى(تلتزم المجموعة بالمنهج الموحد لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية 
  

" مخاطر األعمال"و " مخاطر سعر الفائدة على الدفاتر المصرفية"يخصص البنك أيضًا رأس مال لفئات المخاطر الرآيزة الثانية بشأن 
  الرآيزة الثانية ضمن إطار 

  
  : هي آالتالي ٢إن نسبة آفاية رأس المال بموجب نموذج بازل 

  
 ٢٠١٠ 

  ألف درهم
٢٠٠٩  

  ألف درهم
 ---------- ----------  

     مال الس أرمن ١الشق
  ٥.٥٥٧.٧٧٥  ٥.٥٥٧.٧٧٥  رأس المال الصادر 

  ١٢.٢٧٠.١٢٤  ١٢.٢٧٠.١٢٤  احتياطي عالوة السهم 
  ١.٩٦٤.٢٠٥  ٢.١٩٨.٢٠٥  مي احتياطي قانوني والزا

  ٢.٨٦٩.٥٣٣  ٢.٨٦٩.٥٣٣  احتياطيات أخرى 
  ٥.٩٨٩.٨٠٩  ٦.٧٠٠.٤٠٩  أرباح محتجزة 

  ٤.٠٠٠.٠٠٠  ٤.٠٠٠.٠٠٠ مالالرأس من  ١سندات الشق 
  ٩٤.١٤٥ ٩٣.٨٢٠  حصة غير مسيطرة 

 ---------- ----  ------- -------  
  ٣٢.٧٤٥.٥٩١  ٣٣.٦٨٩.٨٦٦ مالالرأس من ١إجمالي الشق 

    
بما في ذلك مبلغ(ناقصا الشهرة والموجودات غير الملموسة

  )موجودات متاحة للبيع  ضمنمليون مصنفة  ٢٦.٧٣٣
 
)٥.٩٥١.٦١١(  

  
)٦.٠٤٥.٤٧١(  

  )٤٦.١٧٥( )٤٦.١٧٥(  أسهم خزينة :ًاناقص
 -----------  --------- --  
  ٢٦.٦٥٣.٩٤٥  ٢٧.٦٩٢.٠٨٠  جمالياإل
 --------- ----  ----------- ---  
    

     مال الس أرمن ٢الشق
  ١.٦٦٣.٨٧٣  ٢.١٩٢.٦٣٦ مخصصات عامة/ احتياطيات غير معلنة 
  )٧٢٨.٧٧٢( ٤٧.٦٥٥  احتياطي القيمة العادلة 

  ١٢.٥٨٤.٢١٥  ١٢.٥٨٤.٢١٥ )حقوق/دين(أدوات رأسمالية مختلطة 
  ٣.٧١٠.٨٣٠  ٣.٢٣٦.٤٨١   ةن ثانويودي
 --------- ----  ------------ -  
  ١٧.٢٣٠.١٤٦  ١٨.٠٦٠.٩٨٧  جمالياإل
 --------- ----  ---------- ----  

  ١٥.١٧٨.١٤٣  ١٥.٨٧٣.٦٩٤ مالالرأس  من المؤهل٢الشق
  ٤١.٨٣٢.٠٨٨  ٤٣.٥٦٥.٧٧٤ إجمالي رأس المال النظامي 

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



 
  

٧٦  
  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  ضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةإي

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  ): تتمة(إدارة و تخصيص رأس المال     ٤٨

  
  : التعرض للمخاطر المرجحة        

  

  ٢٠١٠  
  ألف درهم

٢٠٠٩  
  ألف درهم

  ----------  ----------  
  ٢٠٧.٥٨٦.٣٥١  ٢٠١.٠٧٤.٢٠٨   مخاطر االئتمان

  ٣.١٧٠.٨١٨  ٢.٣٤٩.٧٣٠   وقمخاطر الس
  ١٣.١٤٠.٦٥٦  ١٣.٧٦٢.٦٢١  المخاطر التشغيلية

  ---------- ----  --------- -----  
  ٢٢٣.٨٩٧.٨٢٥  ٢١٧.١٨٦.٥٥٩  
  =========  =========  
      

      : رأس المال معدالت
      

  % ١٨.٦٨  % ٢٠.٠٦  إجمالي رأس المال النظامي آنسبة إلجمالي الموجودات مرجحة المخاطر
      

  %    ١١.٩٠  %  ١٢.٧٥  آنسبة للموجودات مرجحة المخاطر  ١ الشقإجمالي رأس المال 
  

  إدارة الصناديق      ٤٩
  

. ال ترتبط المحافظ بالموجودات العامة للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة عدد من محافظ األسهم والتي لم يتم توحيدها في البيانات المالية
مليون درهم  ٤.٣٠٥لقد بلغت محافظ األطراف األخرى التي تقوم المجموعة بإدارتها . ط بموجودات المحافظآما أن المجموعة ال ترتب

  ). مليون درهم ٥.٢٥٦: ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 
 

  إدارة المخاطر     ٥٠
  

  : إطار إدارة المخاطر
  

ال        ال ا يتطلب والتنوع الجغرافي لمواقعهإن طبيعة عمليات المجموعة المعقدة  ا بشكل فع ا وإدارته د المخاطر وقياسها وتجميعه ام بتحدي . قي
ين نظام                  ا ب ذي يجمع م فافية من خالل إطار عمل شامل إلدارة المخاطر وال تقوم المجموعة بإدارة المخاطر بأسلوب نظامي يتسم بالش

  .المؤسسات وقياس المخاطر وعمليات المراقبة
  

  : رة المخاطر للمجموعة فيما يليتتمثل السمات الرئيسية لإلطار الشامل إلدا
  

   جوهرية؛ إدارة المخاطر في المجموعة آعمليةإدراج نظم  •
  ؛يتحمل مجلس اإلدارة المسئولية العامة ويقدم التوجيهات الخاصة بإدارة المخاطر بشكل عام ويقوم بمتابعتها •
 . إلدارة بالموافقة عليهاتقوم اللجنة التنفيذية بتحديد قدرة المجموعة على تحمل المخاطر ويقوم مجلس ا •
ذه      • ة، وه اطر للمجموع ة إلدارة المخ ات العام إدارة السياس اطر ب ام المخ دير ع ة م ة برئاس اطر للمجموع م إدارة المخ وم قس يق

 .  اإلدارة مستقلة عن اإلدارات المصرفية
وق     • اطر الس ان ومخ اطر االئتم تم إدارة مخ غيلية  ت اطر التش يولة  والمخ اطر الس عا  ومخ اطر أس جالت   ومخ ي الس دة ف ر الفائ

  . تحت إشراف وحدة المجموعة إلدارة المخاطر) مثل مخاطر اإللتزام والسمعة واألعمال(المصرفية، وغيرها من المخاطر 
ة        • ة آفاي زام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجع تعقد لجان المجلس اجتماعات منتظمة وتعتبر مسئولة عن مراقبة االلت

 . طرهيكل إدارة المخا



 
٧٧  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  )تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠

  

  : )تتمة(ر إطار إدارة المخاط
 

يا في المراقبة واإلدارة الفعالة لمخاطر المجموعة بصفة عامة، ويضمن هذا القسم  يقوم قسم إدارة المخاطر للمجموعة بمساعدة اإلدارة العل
  : أيضا ما يلي

  

  .جراءتها وأساليبها مع قدرة المجموعة على تحمل المخاطرإاتساق سياسات المخاطر و •
  .اتساق إستراتيجية األعمال الخاصة بالمجموعة بصفة عامة مع قدرتها على تحمل المخاطر •
 . يذ التخطيط ووضع األنظمة المناسبة إلدارة المخاطرتطوير وتنف •

 
  : عملية إدارة المخاطر 

 

خالل إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر، يتم تحديد آمية المعلومات والتعرض لمخاطر االستحقاقات المتأخرة ومقارنتها بالحدود 
تتم إحالة أي . ررة ومؤشرات المخاطر الرئيسية والمتابعةالمصرح بها حيث تتم مراقبة المخاطر غير الكمية بموجب السياسة المق

  .  في وقت مناسب اإلجراءات الالزمةتناقضات أو زيادات أو اختالفات إلى اإلدارة التخاذ 
  

    مخاطر االئتمان
  

تشمل مخاطر   . للمجموعةمخاطر االئتمان هي مخاطر عجز العميل أو الطرف المقابل له عن الوفاء بالتزام ما مما ينتج عنه خسارة مالية 
د التسوية و المخاطر                على االئتمان آذلك ة عن دى األسواق المالي ة ل اء بمعامل ل عن الوف مخاطر التسوية وهي مخاطر عجز طرف مقاب

  . المتبقية الناجمة عن عدم القدرة الكافية على تحقيق الضمانات اإلضافية في وقت الحق
  

  :إدارة مخاطر االئتمان وهيكلها
  

ان في        إن طري ارير مخاطر االئتم يم وإدارة وتق ات تقي قة إدارة مخاطر االئتمان تقوم على أساس المحافظة على االستقاللية والتكامل لعملي
  . ظل سياسات وحدود وأنظمة واضحة للموافقة في قطاعات األعمال

  
ثابتة  لإلقراض واألعمال المستهدفة وأدلة السياسات  ترآز سياسة االئتمان للمجموعة على السياسات االئتمانية األساسية وتشمل العوامل ال

  .  المخصصات رصدمرتفعة وأدلة الالعمالء مخاطر المحددة وإدارة 
  

ويض ألعضاء    ا       قام مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار بمنح تف تثمار وأعضاء محددين من اإلدارة العلي ان واالس ة إدارة االئتم  لجن
ذي ،    لتسهيل وإدارة األعمال  رئيس التنفي ى ال بفاعلية، وهناك سلسلة من الحدود المعينة المفوض بها لألشخاص بدءا من وحدة األعمال حت

  . ومع ذلك يحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس بمطلق الصالحية للموافقة على معامالت االئتمان بمبالغ آبيرة
  

  .  والمستهلكينمحافظ الشرآات  ائتمان ة المخاطر تقوم بإدارة مخاطرهناك وحدات مستقلة ضمن إدار
  

 :إدارة مخاطر ائتمان الشرآات
  

  : على النحو التاليإن عملية إدارة مخاطر ائتمان الشرآات تتم 
  

دير      • ى أساس تق ة عل ل    ل تفصيلي  يتم منح التسهيالت االئتماني ان للطرف المقاب دير ال   . مخاطر االئتم ذا التق غرض من   يتضمن ه
ذا القطاع ووضع       ، والجدارة االئتمانية للعميل،التسهيالت ة واتجاهات ه ومصادر السداد والعوامل االقتصادية السائدة والمحتمل

  .  العميل ضمن القطاع
  

ة         • ات االئتماني ع الموافق ذ المناسب لجمي تقلة لضمان التنفي اظ  يتم تنفيذ عملية إدارة التسهيالت االئتمانية من قبل وحدة مس واالحتف
   .وتقييم الضمانات اإلضافيةبالوثائق والمراقبة الفعالة لالستحقاقات وانتهاء الحدود 



 
٧٨  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  ): مةتت(إدارة المخاطر     ٥٠
  

  )تتمة(  مخاطر االئتمان
  

 :)تتمة( إدارة مخاطر ائتمان الشرآات
  

يم       :تصنيف مخاطر المقترضين • ك لتقي دى البن ال ل تم تطوير وتطبيق نماذج تصنيف داخلي عبر فئات متنوعة من وحدات األعم
ية لهؤالء المقترضين استنادًا إلى يستخدم البنك هذه النماذج لتخصيص فئات تصنيف المخاطر الداخل. جودة االئتمان للمقترضين

ك مقياس التصنيف الرئيسي المعتم اس من    . د لدى البن ألف المقي ة   ٢٤يت داد و   فئ زمين بالس ات للمقترضين    ٤للمقترضين الملت فئ
اس من         وعلى نحو مواٍز، . المتخلفين عن السداد ًا تصنيف مخاطر آل مقترض بمقي تم حالي ى   ١ي ات     ٥إل ًا لمتطلب درجات وفق

  اإلمارات العربية المتحدة المرآزي مصرف
  

اطر  • ة المخ ابات مرتفع داد  : إدارة الحس ة عن الس ابات المتخلف د الحس ك تحدي مل ذل اطر ويش تويات المخ ات ذات مس ، والقطاع
ة، رب  المرتفع ا عن ق ا لمتابعته ول به ة المعم ائل الرقاب كل صارم  . ووس د والمخصصات بش ق الفوائ ات تعلي د بسياس تم التقي ي
 .الدخل الفعلي ونوعية األصول بإظهار

  

  .تتم مراقبة وإدارة االستثناءات بما يتوافق مع السياسات االئتمانية: مراقبة وإدارة االستثناءات •
  

  : إدارة مخاطر ائتمان العمالء
  

 ا؛هناك وحدة مستقلة تضع سياسات ائتمان األفراد وتتابع االلتزام به •
 ؛اتجاهات السوق الحالية في االعتبار في الوقت المناسب وضعضمان تتم مراجعة وتحديث السياسات بشكل منتظم ل •
ذ إقراض    • تهلكين يتم تنفي ى                 المس ة عل يم الحدود والموافق ى تقي ئولين عل ا يساعد المس دفق العمل مم ى ت ائم عل من خالل نظام ق

 ؛االستثناءات
   ؛آليات المخاطر والمزايا مالمنتجات الجديدة على ضوء السياسات المعتمدة، ويشمل التقيي آافةيتم تقييم  •
اذج      .يعكس مستوى مخاطر أي حساب المخاطر المرتبطة به بعد مراجعة تاريخ التخلف عن السداد • التطبيق ونم تعانة ب تم االس ي

  .المستهلكين وفقًا لمقياس تصنيف البنكالسلوك لقياس التعرض لمخاطر ائتمان 
  

  : مراقبة المخاطر االئتمانية 
  

، التى يتم استخدامها في عملية تصنيف ات اإلقراض للمجموعة بشكل مستمر من خالل نظام يشمل عالمات اإلنذار المبكرتتم مراقبة عملي
  . واستطالع السوق اإلضافية ويتلو ذلك متابعة العمليات بالحساب وتقييم الضمانات.المخاطر

  

ا ع متابعته تمر م ة بشكل مس ة للمجموع ودة المحفظة االئتماني يم ج تم تقي اًء ي تثناءات  بن ات االس ارير معلوم ى تق ن / عل ة م اإلدارة المقدم
نوية لضمان إطالع    . األعمالاالئتمان و وحدات تتم آذلك متابعة المخاطر االئتمانية بشكل مستمر مع إعداد تقارير رسمية شهرية وربع س

  .جية المتغيرةاإلدارة العليا على التحوالت في الجودة االئتمانية للمحفظة وعلى العوامل الخار
  

  . المتخصص بإدارة وتحصيل التسهيالت االئتمانية التي بها مشكالت" مجموعة القروض الخاصة" يقوم فريق 
  

  : إستراتيجية تخفيف مخاطر االئتمان للمجموعة
  

  :تقوم المجموعة بالعمل من خالل
   

 . سقف لإلقراض حسب تعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرآزي .١
ة للمجلس     / إلقراض حسب توجيهات مجلس اإلدارة سقف ل .٢ تثمار التابع ان واالس ة االئتم ة      /لجن تثمار التابع ان واالس ة االئتم لجن

 حدود الصالحيات الممنوحة لإلدارة، / لإلدارة
تثمار     /لجنة االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس / حدود الدولة المعتمدة من مجلس اإلدارة  .٣ ان واالس ة االئتم ة  لجن إلدارة التابع  /ل

  حدود الصالحيات الممنوحة لإلدارة، و
 .المنتجات/ سقوف مختلفة للقطاعات  .٤

  

ررة للعمالء           وع من خالل الحدود المق ان للمجموعة، ويتحقق التن القطاع  / إن تنوع المحفظة هو أساس إستراتيجية تقليص مخاطر االئتم
    .والحدود الجغرافية

  

داد      في شكل قروض مخاطر التحويل إن مجمعة واتفاقيات المشارآة بالمخاطر المبرمة مع البنوك األخرى وعقود مقايضة التخلف عن س
  .   االئتمان وبيع القروض هي ممارسات مقبولة عالميًا وتتبعها المجموعة حيثما آان ذلك مناسبًا للحد من تعرضاتها
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                                 .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  ): تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠
  

  : تحليل األصول حسب األنشطة االقتصادية
  

  :يتحليل النشاط االقتصاد فيما يلي. ترآزات االئتمان حسب النشاط االقتصادي للقطاع مخاطرتقوم المجموعة بمراقبة 
  

  ٢٠١٠  
  ألف درهم

٢٠٠٩  
  ألف درهم

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

  القروض   
  أخرى  والذمم المدينة  

  القروض 
  أخرى  والذمم المدينة 

   -----------  ----------  ---------  ----------  
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االستثمارية اإلسالمية واألوراق المالية االستثمارية واألوراق المستحق من البنوك والمنتجات التمويلية و على مل النشاطات األخرىتتش
  .المشترآة واالئتالفاتالمالية للمتاجرة واالستثمار في الشرآات الزميلة 
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                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  ): تتمة(إدارة المخاطر      ٥٠

  
  : إن تصنيف األوراق المالية للمتاجرة واألوراق المالية االستثمارية حسب تصنيفها الخارجي آما يلي

  
   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 

  
نفة   ة  المص بالقيم

ة  الل  العادل ن خ م
  الربح أو الخسارة

  
  

  ألف درهم

ة  أوراق مالي
تفظ  تثمارية مح اس

اريخ  به ى ت ا حت
  االستحقاق 

  
  ألف درهم

ة  أوراق مالي
تثمارية  ةاس  متاح

  للبيع 
  
  

  ألف درهم 

ة  أوراق مالي
  للمتاجرة 

  
  
  

  ألف درهم

  اإلجمالي 
  
  
  
  

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

  ٥٥٦.٢٣٢  -  ٥٥٦.٢٣٢  -  -  أأأ
  ٢.٥١٩.٤٩٣  ١٣٥.٧٨٠  ٢.٢٦٩.٣٢٤  ١١٤.٣٨٩  -  + إلى أأ -أأ
  ١.٩٧٤.٣٥٤  ١٥٠.٧٧٣  ١.٧٣٤.٦٢٣  ٨٥.٩٤٠  ٣.٠١٨  +إلى أ -أ

  ١.٤٢٠.٥٣٩  ٣٩.١٣٤  ١.٢٦٤.١٩٦  ١٨.٣٦٥  ٩٨.٨٤٤  -أقل من أ
  ٨.٤٩٠.٤٩٢  ١.٠٠٤.٢٢٠  ٦.٣٦٣.٠٣٣  ١٦٨.٩٣٣  ٩٥٤.٣٠٦  غير مصنفة 

  -----------  ---------  -------------  -----------  -------------  
  ١٤.٩٦١.١١٠  ١.٣٢٩.٩٠٧  ١٢.١٨٧.٤٠٨  ٣٨٧.٦٢٧  ١.٠٥٦.١٦٨  
  ========  ======  =========  ========  =========  

          : بواسطةصدر منها أوالتي 
            
نفة   ة  المص بالقيم

ة  الل  العادل ن خ م
  الربح أو الخسارة

  
  

ة  أوراق مالي
تفظ  تثمارية مح اس
اريخ    ى ت ا حت به

  االستحقاق 
  

ة  أوراق مالي
تثمارية  ةاس  متاح

  بيع لل
  
  

ة  أوراق مالي
  للمتاجرة 

  
  
  

  اإلجمالي 
  
  
  
  

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

  ٣.٠٢١.٧٢٤  ١٨٧.١٠١  ٢.٦٦٥.١٣٩  ١٦٩.٤٨٤  -  حكومات
  ٢.٠٩٦.٤٢٦  ٧٥٤.٥٦١  ١.٢١٣.٦٠٩  ١٠١.٩٣٤  ٢٦.٣٢٢  مشاريع قطاع عام

  ٩.٨٤٢.٩٦٠  ٣٨٨.٢٤٥  ٨.٣٠٨.٦٦٠  ١١٦.٢٠٩  ١.٠٢٩.٨٤٦  خاص وأخرى قطاع
  -------------  -----------  --------------  -------------  -------------  
  ١٤.٩٦١.١١٠  ١.٣٢٩.٩٠٧  ١٢.١٨٧.٤٠٨  ٣٨٧.٦٢٧  ١.٠٥٦.١٦٨  
  =========  ========  ==========  =========  =========  

  



 
٨١  

  
                               .)ع.م.ش(ني اإلمارات دبي الوط

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  ): تتمة(إدارة المخاطر      ٥٠

  
   ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١آما في 

  
نفة   ة  المص بالقيم

ة  الل  العادل ن خ م
  الربح أو الخسارة

  
  

  ألف درهم

ة  أوراق مالي
تثمار ية اس

ا   تفظ به مح
اريخ   ى ت حت

  االستحقاق 
  

  ألف درهم

ة  أوراق مالي
تثمارية  ةاس  متاح

  للبيع 
  
  

  ألف درهم 

ة  أوراق مالي
  للمتاجرة 

  
  
  

  ألف درهم

  اإلجمالي 
  
  
  
  

  ألف درهم

  ----------  --------  ----------  ---------  ---------  
  ٢.١٨٥.٧٩٧  -  ٢.١٨٥.٧٩٧  -  -  أأأ
  ١.٢٦٧.٣٣٧  ١٩.٥١٨  ١.٠٩٩.١٧٩  ١٤٨.٦٤٠  -  + إلى أأ -أأ
  ٣.٢١٤.٠٥٩  ٤٨.٣٥٧  ٣.٠٧٤.٢٩٢  ٨٨.٣٥٢  ٣.٠٥٨  +إلى أ -أ

  ١.٦٩٨.٥٧٤  ٥٤.٨٥٦  ١.٥١٤.٩٥٧  ١٨.٣٦٥  ١١٠.٣٩٦  -أقل من أ
  ٨.٣٩٧.٨٤٦  ٤٨٨.٣٦٢  ٦.٢٧٤.٢٠٧  ٣٢٠.٢٣٩  ١.٣١٥.٠٣٨  غير مصنفة 

  -------------  ----------  -------------  ----------  ------------  
  ١٦.٧٦٣.٦١٣  ٦١١.٠٩٣  ١٤.١٤٨.٤٣٢  ٥٧٥.٥٩٦  ١.٤٢٨.٤٩٢  
  =========  =======  =========  =======  ========  

          : ا بواسطةصدر منهأوالتي 
            
نفة   ة  المص بالقيم

ة  الل  العادل ن خ م
  الربح أو الخسارة

  
  

ة  أوراق مالي
تثمارية  اس
ا   تفظ به مح
اريخ   ى ت حت

  االستحقاق 
  

ة  أوراق مالي
تثم ةارية اس  متاح
  للبيع 

  
  

ة  أوراق مالي
  للمتاجرة 

  
  
  

  اإلجمالي 
  
  
  
  

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

  ٣.١١٣.٠١١  ١٤٢.٩٤٢  ٢.٧٦٦.٣٣٤  ٢٠٣.٧٣٥  -   حكومات
  ١.١٩٧.٨٠٠  ٢٩.٢٥٠  ١.١٠٧.٦٩٦  ٤٢.٨٥٢  ١٨.٠٠٢  مشاريع قطاع عام

  ١٢.٤٥٢.٨٠٢  ٤٣٨.٩٠١  ١٠.٢٧٤.٤٠٢  ٣٢٩.٠٠٩  ١.٤١٠.٤٩٠  قطاع خاص وأخرى
  -------------  ----------  -------------  ----------  -----------  
  ١٦.٧٦٣.٦١٣  ٦١١.٠٩٣  ١٤.١٤٨.٤٣٢  ٥٧٥.٥٩٦  ١.٤٢٨.٤٩٢  
  =========  =======  =========  =======  ========  

  
  : ةاإلضافي إدارة الضمانات

  
ة   إن د    تقييم المخاطر االئتماني ى تحدي ي      يعمل عل داد الت ة للس ل المصادر األولي ة   ب تتمث دفقات النقدي ة   الت ال االعتيادي دخل  /و من األعم أو ال

ذ       االئتمانية مضمونة بضمان إضافي ت   عندما تكون التسهيالت . االعتيادي للطرف المدينالشخصي  ة تنفي د من قابلي سعى المجموعة للتأآ
  . ان اإلضافيالضم

  
  
  
  



 
٨٢  

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  ): تتمة(إدارة المخاطر      ٥٠

  
  ) تتمة(: إدارة الضمانات اإلضافية

  
ة تشمل ة خاضعة الضمانات اإلضافية المقبول ك البضائع  لحجز، ورهن وديع ي ذل ا ف ة بم ارات واألصول المنقول ى األراضي والعق عل

ذهب والضمانات      تثمارية وال ات االس يم       . واألوراق المالية والسندات ذات الفئ غ يمكن إقراضه وعدد مرات التقي اٍ    أقصى مبل م بيانهم د ت  ق
  .نئتمااالسياسة  ضمن

  
يم الضمانات اإلضاف      ادة تقي تم إع ة حسب السياسة    ت دة عام ة ية آقاع ة الضمانات         المعني ذ تقييمات خاصة حسب طبيع تم تنفي ك ي ، ومع ذل

ة          ة للضمانات اإلضافية ويضمن تغطي ة السوقية العادل يم القيم اإلضافية واألوضاع االقتصادية بصفة عامة، وهذا يمكن المجموعة من تقي
  .  المخاطر بشكل مناسب

  
ة الضمانات بشكل       . اإلضافية بفاعلية آأدوات لتقليص المخاطر من قبل المجموعةتستخدم الضمانات والضمانات  يم نوعي ة وتقي تم مراقب ت

  . مستمر
  

  : أقصى تعرض إجمالي للمخاطر
  

ات ئتمانية االلمخاطر ليوضح الجدول التالي أقصى تعرض  تقات        فيما يتعلق بمكون ك المش ا في ذل الي بم ان المرآز الم يظهر بالجدول   . بي
  . ي أقصى تعرض قبل تأثير استخدام التصفية الرئيسية واتفاقيات الضمانات اإلضافيةإجمال

  
  ٢٠١٠  

  ألف درهم 
٢٠٠٩  

  ألف درهم 
  

  ----------  ----------    
  ودائع لدى المصارف  المرآزية

 
١٧.٤١٤.٨٥٨  ٣٦.١٤٣.١١٩    

  مستحق من البنوك
 

١٠.٠٤٦.٩٤٩  ١٣.٨٥٠.٤٦٧    

  القروض والذمم المدينة 
 

١٩٤.٧٠٢.٦٨٩  ١٧٨.٩٧١.٣١٣    

  استثمارية إسالميةمنتجات تمويلية و
  

١٩.٩١١.٦١١  ١٨.١٢٤.٣٧٦    

  أوراق مالية للمتاجرة 
  

٦١١.٠٩٣  ١.٣٢٩.٩٠٧    

  أوراق مالية استثمارية
 

١٦.١٥٢.٥٢٠  ١٣.٦٣١.٢٠٣    

  مشترآة  وائتالفاتاستثمارات في شرآات زميلة 
 

٢.٤٤٤.٥٥٠  ١.٤١١.٦٨٧    

  للمشتقات موجبةالالقيمة العادلة 
 

٢.٨١٩.٦٨٦  ٢.٤٤٥.٥٥٩    

    ٢.٥٦٢.٨٦٩  ٤.٦٣٢.٨١٠  قبوالت العمالء
  -------------------  --------------------    

  ) أ(إجمالي 
  

٢٦٦.٦٦٦.٨٢٥  ٢٧٠.٥٤٠.٤٤١    

  مطلوبات محتملة 
  

٤٨.٥٤٤.٧٤٨  ٤١.٩٤٠.٩٨٨    

    ١٠.٠٩٢.٤٨٣  ٩.٣٠١.١٤٢  التزامات قروض غير قابلة لإللغاء  
  -------------------  ------------------    

    ٥٨.٦٣٧.٢٣١  ٥١.٢٤٢.١٣٠  ) ب(إجمالي 
  -------------------  ------------------    

    ٣٢٥.٣٠٤.٠٥٦  ٣٢١.٧٨٢.٥٧١ ) ب+ أ (إجمالي المخاطر االئتمانية 
  ============  ============    



 
  

  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  )تتمة(إدارة المخاطر         ٥٠

  
  تحليل جودة االئتمان 

  
  . لجدول التالي جودة االئتمان من خالل فئة الموجودات المالية اعتمادًا على نظام تصنيف االئتمان للمجموعةيوضح ا. .التصنيفات االئتمانية الداخليةإن جودة االئتمان للموجودات المالية تقاس من قبل المجموعة باستخدام 

     
  : ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 

  

      
  متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة بتاريخ التقرير

------------------------------------------------------------------------------ -  
  فرديةمنخفضة القيمة بصورة 

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

  نوع الذمم المدينة
  المبلغ المرحل 

  ألف درهم

غير منخفضة القيمة 
وال متأخرة بتاريخ 

  * التقرير 
  ألف درهم

  يوم  ٣٠أقل من 
  ألف درهم 

  يوم  ٦٠- ٣١
  ألف درهم 

  يوم  ٩٠- ٦١
  ألف درهم

  يوم ٩٠أآثر من 
  ألف درهم 

  المبلغ اإلجمالي
  ألف درهم 

  الفوائد المعلقة
  ألف درهم 

مخصص 
  انخفاض القيمة 

  ألف درهم  
  القيمة المرحلة 

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

  ١٨.٤٢٦  )٢٧.٤٩٠(  )٢.٠٥٠(  ٤٧.٩٦٦  -  -  -  -  ١٣.٨٣٢.٠٤١  ١٣.٨٥٠.٤٦٧  مستحق من البنوك
                      : ةينالقروض و الذمم المد

  ١٢.٧٥٧.٣٢٢ )٢.٣٩٧.٧٠٨(  )٤٢٨.٢٦٤(  ١٥.٥٨٣.٢٩٤  ١٠٣.٣٢٩  ٥٠.٧٦٢  ١٠٨.٣٢٨  ٢٣٥.٨٥٤  ١٤٧.٠٧٣.٦٦٠  ١٦٠.٣٢٩.٢٥٥  قروض الشرآات 
  ٤٩٩.٧٧٢ )٢.٨٨٦.٢٩٢(  )١.٦٧٨.٢٧٤(  ٥.٠٦٤.٣٣٨  ١٣.٩٨٦  ٢٤٤.٥٧٠  ٣٢٦.٤٨٤  ١.٨٦٩.٧٥٢  ١٥.٢٩٢.٨٧١  ١٨.٢٤٧.٤٣٥   المستهلكينقروض 
ضمانات دين  –الخزينة 
  ٩٦.٤٧٩ )٢٦٤.٩٣٩(  -  ٣٦١.٤١٨  -  -  -  -  ٢٩٨.١٤٤  ٣٩٤.٦٢٣   أخرى

  ١.٠٧٩.٣٧٥ )٥٨٠.٤٨٥(  -  ١.٦٥٩.٨٦٠  ٢٠٧.٠٧٦  ٦٣.٠٥٣  ٨٨.٣٥٥  ٢٨١.٦٣٧  ١٦.٤٠٤.٨٨٠  ١٨.١٢٤.٣٧٦  التمويل اإلسالمي  
سندات مالية للمتاجرة 

                    : واالستثمار
  - -  -  -  -  -  -  -  ٢.٨٥٢.٢٤٠  ٢.٨٥٢.٢٤٠ سندات دين حكومية مدرجة  

  ٩٢.٦٩٠ )٦٤.٠٢٠(  -  ١٥٦.٧١٠  -  -  -  -  ٥.٠٦٥.٧٦٩  ٥.١٥٨.٤٥٩ سندات دين أخرى مدرجة 
  ٣.٨١٣ )١٠٧.١٤٦(  -  ١١٠.٩٥٩  -  -  -  -  ٢.٠٦٠.٧٠٢  ٢.٠٦٤.٥١٥ ن غير مدرجة سندات دي

  ٣١٩.٠٦٧ )٤٨٨.٩٦١(  -  ٨٠٨.٠٢٨  -  -  -  -  ٤.٥٦٦.٨٢٩  ٤.٨٨٥.٨٩٦  سندات أخرى 
  =========  ==========  ========  =========  ==========  ==========  ==========  ========  ===================

  
  .مليون درهم ١٠.٢٠٠والذمم المدينة و التمويل اإلسالمي قروض تم إعادة التفاوض بشأنها تبلغ  تشمل القروض* 

 
٨٣



 
٨٤ 

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

 
  )تتمة(إدارة المخاطر         ٥٠

  
  )تتمة(تحليل جودة االئتمان 

     
  : ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١آما في 

  

      
  متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة بتاريخ التقرير

------------------------------------------------------- ------------------------  
  فرديةمنخفضة القيمة بصورة 

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

  نوع الذمم المدينة
  المبلغ المرحل 

  ألف درهم

غير منخفضة القيمة 
وال متأخرة بتاريخ 

  * التقرير 
  ألف درهم

  يوم  ٣٠أقل من 
  ألف درهم 

  يوم  ٦٠- ٣١
  ألف درهم 

  يوم  ٩٠- ٦١
  ألف درهم

  يوم ٩٠أآثر من 
  ألف درهم 

  المبلغ اإلجمالي
  ألف درهم 

  فوائد المعلقةال
  ألف درهم 

مخصص 
  انخفاض القيمة 

  ألف درهم  
  القيمة المرحلة 

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

  ٢٤.٧٥٦  )٤٩.١٤٧(  )١.٠٠٤(  ٧٤.٩٠٧  -  -  -  -  ١٠.٠٢٢.١٩٣  ١٠.٠٤٦.٩٤٩  مستحق من البنوك
                      : ةنالقروض و الذمم المدي

  ٧١١.١٧٧ )٩٦٢.٥٩٩(  )١٤٨.٤٧٧(  ١.٨٢٢.٢٥٣  ٣٢٨.٤٢٧  ٨٨.٤٥٤  ١٨٤.٦١٣  ٢٩١.٥٧٨  ١٦٩.٣٤٠.٢٦٠  ١٧٠.٩٤٤.٥٠٩  قروض الشرآات 
  ٥٧٦.٠٦٤ )٢.١٠٩.٣٤٥(  )٨٥٥.٨٤٤(  ٣.٥٤١.٢٥٣  ٢٤.٣٥٠  ٣٤١.٢٧٢  ٧٩٦.٥٤٤  ١.٩٩٧.٤٥٧  ١٩.٠٩١.١٩٨  ٢٢.٨٢٦.٨٨٥   المستهلكينقروض 
ضمانات دين  –الخزينة 
  ١١٥.٧١٨ )٦٧٣.٥٠٤(  -  ٧٨٩.٢٢٢  -  -  -  -  ٨١٥.٥٧٧  ٩٣١.٢٩٥   أخرى

  ٣٣٧.٢٢٨ )٣٤٤.٩٦٦(  -  ٦٨٢.١٩٤  ٤٧٠.٤٤٠  ١٠٣.١٨٨  ١٧٨.٥٩٦  ٣٨٠.٢٩١  ١٨.٤٤١.٨٦٨  ١٩.٩١١.٦١١  التمويل اإلسالمي  
ة سندات مالية للمتاجر

                    : واالستثمار
  - -  -  -  -  -  -  -  ٢.٧٦٨.٤١٧  ٢.٧٦٨.٤١٧  سندات دين حكومية مدرجة  

  ١٣.٥٥١ )٣١.٨١١(  -  ٤٥.٣٦٢  -  -  -  -  ٥.٨٠٥.٠٣٢  ٥.٨١٨.٥٨٣ سندات دين أخرى مدرجة 
  ٧.٩١٣ )٣.١٠٦(  -  ١١.٠١٩  -  -  -  -  ٢.٤٨٦.١٢٦  ٢.٤٩٤.٠٣٩ سندات دين غير مدرجة 

  ٢٠٠.٨٠٨ )٤٤٧.١٣٦(  -  ٦٤٧.٩٤٤  -  -  -  -  ٥.٤٨١.٧٦٦  ٥.٦٨٢.٥٧٤  سندات أخرى 
  =========  ==========  ========  =========  =========  =========  =========  ========  ==================

  
  .مليون درهم ١٠.٦٤٣تشمل القروض والذمم المدينة و التمويل اإلسالمي قروض تم إعادة التفاوض بشأنها تبلغ * 
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                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

 
  )تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠

  
  قروض بشروط تم إعادة التفاوض بشأنها

  
أنها قروضًا تم إعادة هيكلة برنامج السداد الخاص بها للتوافق مع التغيير في التدفقات تم إعادة التفاوض بشالتى  ذات الشروطتعتبر القروض 

يتم التعامل مع هذه . النقدية للمقترض مع عدم تقديم أي تنازالت أخرى مثل تخفيض المبلغ أو الفائدة ولكن مع تحسين الضمان في بعض الحاالت
روض تم إعادة التفاوض بشأنها حتى يتم االلتزام بشكل مرضي مع الشروط المعدلة لمدة القروض آقروض نموذجية ويستمر تصنيفها تحت فئة ق

إن القروض التي تم إعادة التفاوض بشأنها مضمونة بمجموعة من الضمانات الملموسة . من تاريخ إعادة الهيكلةآحد أدنى أثنى عشر شهرًا 
  . األشخاص/ وضمانات الشرآات 

  
  لقيمةالمتأخرة ولكن غير منخفضة ا

  
بناًء على التقييم المستقل، ترى المجموعة عدم ضرورة خفض . يتم اإلفصاح عن الفوائد التعاقدية والمبالغ األصلية بالنسبة لتعرضات الشرآات

خرات وأنواع لقدرة المقترض على السداد والسجل السابق للعميل و مستويات التعرض اإلجمالية واستحقاق المتأقيمة اإلجمالي القائم، وذلك نظرًا 
  . أو مرحلة تحصيل المبالغ المدينة للمجموعة/نة للمقترض ويالضمانات اإلضافية وجودة الذمم المد

  
   تعريف الموجودات المالية المنخفضة القيمة

  
   -:يتم تحديد طرف مقابل على أنه منخفض القيمة في الحاالت التالية

  
آامل المبلغ المستحق بموجب عة الطرف المقابل بأنه من غير المحتمل أن يدفع في حاالت تعرض الشرآات للمخاطر تعتبر المجمو  ) ا(

 : الشروط األصلية للعقد بسبب أحد األسباب التالية
 

  .على أساس غير االستحقاقمادي الئتماني اال إإللتزام التعامل معتم  •
 . إعادة هيكلة االلتزام االئتماني نتيجة تعثر السداد •
 . ي بخسارة اقتصاديةبيع االلتزام االئتمان •
 . قيام المجموعة أو طرف ثالث برفع دعوى إفالس ضد الطرف المقابل •

  
 يومًا   ٩٠بالنسبة لألفراد، في حالة تأخر المستحقات ألآثر من   )ب( 
  

  تقديرات انخفاض القيمة 
  

أساس االستحقاق وغير االستحقاق قييم يتم إعادة ت. الضرورة قضتيتم مراجعة محفظة الموجودات بصورة ربع سنوية آحد أدنى أو آلما 
التي تعرضت يتم تصنيف الموجودات . المخاطر لتصنيفاتدرجة المخاطر المناسبة وفقًا للسياسة االئتمانية  تصنيفه حسبللموجودات ويتم 
  . ة مجلس المخاطرإلى لجن شأنهاآذلك من خالل الموافقة على مذآرة االئتمان ويتم رفع تقارير ربع سنوية ب النخفاض في القيمة

  
  في القيمة   المحددقياس االنخفاض 

  
في يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة . آل على حدة على أساس فردي هامةتقرر المجموعة المخصصات المناسبة لكل قرض أو سلفة : الشرآات

يتم  .عن وقوع خسائر حذيرية األوليةالمخصصات وفقا لمعاير التقارير الدولية عند ظهور اإلشارات الت رصديتم . آل تقرير تاريخ
 ماالتزام  تجاوز فترة استحقاق الجودة االئتمانية أو تقييم االنخفاض المحدد عندما تظهر التعرضات االئتمانية هبوطًا هامًا يتم مالحظته

  . يومًا ٩٠ألآثر من 
  

 قروض األفراد آافةيتم تصنيف . وقروض األفراد األخرى إن معايير المخصصات تعتمد على منتجات األفراد مثل بطاقات االئتمان  : األفراد
  .العتراف بالدخل والخسارةا حول مخصصات وفقًا لسياسات المجموعة رصديومًا ويتم  ٩٠على أنها متعثرة السداد بعد 
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                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  )تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠

  
  االنخفاض المجمع في القيمةقياس 

  
إن اإلنخفاضات في القيمة التى لم يكن من ).٣٩(الدولي رقم  يمعيار المحاسبوفقًا لتوجيهات الض القيمة الجماعية اخفإنمخصصات  رصدتم 

قامت المجموعة بتبني المنهجيات التالية لتحديد . .لقروض على أساس فردي، يتم تقديرها على أساس جماعيالممكن تحديدها فيما يتعلق با
  . المحفظة الجماعيةانخفاض قيمة مخصصات 

  
. تحديد مخصصات انخفاض القيمة الجماعية لمحافظ الشرآاتلمختلف قطاعات العمل بغرض  السابقةيتم حساب معدالت الخسارة : الشرآات
المعلنة والتى تمت  يتم قياس معدالت الخسارة مقابل المؤشرات الرئيسية لحاالت التخلف في السداد ، آماتأثير الدورة االقتصادية إدراجن لضما

عكس األوضاع الحالية في يتم إجراء تعديالت محددة لمجال العمل بغرض . قاألسوا مختلفالدورات االقتصادية  مالحظتها سابقًا على مدى
  . آما يتم إجراء سيناريوهات الضغط للتأآد من آفاية االحتياطيات ولعكس المستوى الحقيقي لمخصصات انخفاض القيمة الجماعية. السوق

  
تم مراقبة معدالت التدفق ت. قمعدالت التدف طريقةعلى أساس  المستهلكينيتم تحديد مخصصات انخفاض القيمة الجماعية لمحافظ : األفراد

متوسط يؤخذ في االعتبار معدالت التدفق و. على مدة فترة زمنية لتحديد متوسط معدالت التدفق المستهلكيننتجات قروض لمجموعة مختلفة من م
  .مخصصات انخفاض القيمة الجماعيةالمستوى المناسب لمعدالت الخسارة للنوافذ التاريخية المختلفة لتحديد 

  
  الشطب 

  
 ويكون من غير المتوقع استرداد آافة الفوائد والرسوم الخاصة بهاخسارة جزئية للمبلغ األساسي  يصحبهاإن التسهيالت التي يتوقع أن : الشرآات

إلى مجموعة القروض الخاصة بغرض تقديم إدارة  على حدهيومًا أو أآثر يتم تيم تحويلها على أساس آل حالة  ١٨٠السداد منذ  التى تستحقأو 
  . مجلس اإلدارةها وفقًا لموافقة ، عندما يكون مناسبًا، يتم شطبمتخصصة معالجة

  
  . في حالة الوصول إلى تسوية مشترآة بين المجموعة والعميلالمستهلكين، قروض يتم شطب : المستهلكون

  
  مخاطر السوق 

    
وباإلمكان . السوقفي أسعار  نتيجة للتغيرلمعاآسة في القيمة السوقية لمحافظ ومراآز األدوات المالية  لتغييرات التعرضتتمثل مخاطر السوق في 

   .وأسعار األسهم وتقلباتها تقسيمها إلى عوامل مخاطر سوق أساسية مثل أسعار الصرف األجنبي و أسعار الفائدة
  

تشمل محافظ المتاجرة تلك  .إلى محافظ للمتاجرة ومحافظ لغير المتاجرة التعرض لمخاطر السوقتقوم المجموعة بتوزيع محافظها من حيث 
في حين تشمل . عن المراآز المصنفة على أنها مراآز صانعة للسوق، وشاغلة للمراآز وغيرها من مراآز القيمة السوقيةالمراآز الناجمة 

المحافظ لغير المتاجرة مراآز ناجمة عن إدارة سعر الفائدة لموجودات وأصول الخدمات المصرفية للمستهلكين والشرآات في المجموعة، 
المطبقة على  إدارة المخاطر وتقنيات عملياتتمت اإلشارة إلى وصف . لبيع والمحتفظ بها لحين موعد االستحقاقواالستثمارات المالية المتاحة ل

  .محافظ المتاجرة في القسم الوارد أدناه
  

في إن إدارة مخاطر السوق مصممة لتقليل مبلغ الخسائر المحتملة في المراآز المفتوحة والتي قد تنجم نتيجة لتغييرات غير متوقعة 
تتعامل المجموعة مع عدد متنوع من األدوات ). مثل أسعار الصرف األجنبي أو أسعار الفائدة أو أسعار األوراق المالية(معدالت السوق /أسعار

  .المالية تشمل آال األدوات المادية والمشتقات والتي تضم األوراق المالية والعمالت واألسهم
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                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  )تتمة(إدارة المخاطر       ٥٠

  
  مخاطر السوق 

  
وتتلقى بانتظام معلومات و منتجات السيولة المنتظمة  االعتياديةتستخدم المجموعة نماذج مناسبة وقياسية للسوق لتقييم المراآز ذات السمات 

آما أن هناك سياسات وإجراءات محددة بدقة وحدود . عن السوق من مزودي بيانات السوق الشائعين بغرض قياس ومراقبة مخاطر السوق
راجعتها على ضمان تنفيذ مراقبة مخاطر السوق للعمليات اليومية وفقًا لقابلية المخاطر التي حددها مجلس اإلدارة والتي يتم مبغرض للتداول 

بجانب السياسة واإلجراءات الداخلية للمجموعة يتطلب منها . فترات منتظمة لضمان أن تظل في حدود الفلسفة العامة لمخاطر السوق للمجموعة
  .  )مثل مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المرآزي و سلطة دبي للخدمات المالية(السلطات المختصة بتوجيهات وتشريعات االلتزام 

  
يتم اعتماد جميع  .المخاطر وترفع تقريرها لمدير مخاطر االئتمان للمجموعة/تعتبر وحدة مخاطر السوق وحدة مستقلة عن نشاطات األعمال

حدود مخاطر السوق من قبل لجنة االئتمان واالستثمار للمجلس ويتم من خالل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة التفويض بها 
تم مراجعة أي حدود أو تمديدات جديدة على الحدود القائمة وإذا ما آانت مناسبة يتم دعمها من ت"). الخزينة("األسواق العالمية والخزينة إلدارة 

ود و يكفل ذلك أن يتم الموافقة على جميع الحد. إلى لجنة االئتمان واالستثمار للمجلس للموافقة بشأنهاقبل وحدة مخاطر السوق قبل تقديم اقتراح 
يتم تسجيل جميع اختراقات الحدود من قبل وحدة مخاطر السوق ويتم رفع تقارير . التفويض بها ضمن تشاور وثيق مع وحدة مخاطر السوق

يجب على إدارة الخزينة تقديم تفسيرات آافية عن . بها إلى مدير مخاطر االئتمان للمجموعة ورئيس خزينة المجموعة ورئيس المكتب المسئول
يتم رفع تقارير شهرية للجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة عن جميع . اقات للحدود واإلستراتيجية لمعالجة هذا االختراقأي اختر

  . اختراقات الحدود
  

تراقب وحدة مخاطر السوق استخدام حدود المخاطر على أساس يومي من خالل نظام مراقبة حدود متعدد الطبقات والذي يستخدم بيانات 
  .  تقارير من نظام الخزانةو
  

تعتبر هذه الرسوم البيانية . دارةمن قبل اإلللمراجعة المنتظمة  على أساس يومي  التاريخيواالستخدام يتم إعداد تقرير مراقبة حدود المخاطر 
   .جزءًا من المستندات الشهرية التي ترفعها للجنة إدارة الموجودات والمطلوبات والتي تقدم لإلدارة العليا

  
  : يتم مراقبة الحدود التالية لمخاطر السوق على أساس يومي

  
  .حد إيقاف الخسائر للصرف األجنبي وتباين أسعار الفائدة بين بلد وأخر لمكتب المتاجرة •
 . اإلجمالية لجميع مشتقات معدالت الفائدة" ٠١القيمة الحالية "حدود  •
  .من خالل المضاربات الزمنية" ٠١القيمة الحالية "حدود  •
الريال السعودي للتحكم في التعرض للمخاطر بالعمالت المثبتة /الدرهم والدوالر األمريكي/حدود هامش المخاطر للدوالر األمريكي •

 . السعر
 .  حدود المراآز المفتوحة للصرف األجنبي من خالل ثالث مجموعات للعمالت وحدود المراآز المفتوحة اإلجمالية •
 . ة بشراء عقود الخيارحدود أقساط عقود الخيار الخاص •
 . الحدود التعاقدية للمنتجات المتداولة بالصرف مثل العقود األجل أسعار الفائدة و العقود اآلجلة للسندات •
 .  الحدود االسمية التفاقيات سعر الفائدة ومقايضة سعر الفائدة ومقايضة سعر فائدة العملة •
 . خياراتلمتاجرة ال) دلتا وجاما وفيجا(وحدود أبعاد المخاطر  •
 . حدود القيمة في المخاطر •
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                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  )تتمة(إدارة المخاطر         ٥٠

  
تتبع المجموعة سياسة . لصرف األجنبي لضمان أن المراآز تقع دائما ضمن الحدود الموضوعةيتم استخدام استراتيجيات التحوط لمخاطر ا

يتم قياس مخاطر الصرف األجنبي باستخدام تقارير . بخصوص مخاطر الصرف األجنبي وقد قامت بوضع حدود على مراآز العملة حازمة
يتم إدارة مخاطر الصرف . تي يتم مراقبتها على أساس الوقت الفعليعن المراآز تظهر المراآز الطويلة و المراآز القصيرة للعمالت وال

  . األجنبي بفعالية باستخدام أدوات صرف أجنبي فورية وآجلة
  

  : )سجل المتاجرة+ السجل المصرفي ( مخاطر الصرف األجنبي في نهاية السنة
  

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١آما في   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في   
  ----------------------- ------   -----------------------------  

  مرآز مفتوح بالدرهم  مرآز مفتوح بالعملة  مرآز مفتوح بالدرهم  مرآز مفتوح بالعملة  العملة 
---------   ------------   -------------   -------------   -------------  

  ٢٨.١٧٣  ٧.٩٠٣  )٤.٠٥٩(  )١.٠٣٦(  فرانك سويسري
  ١٠٢.٤٥٨  ١٩.٣٧١  )٣٩.٩٢٨(  )٨.١٤٤(  يورو

  ٦٣.١٩٧  ١٠.٥٩٩  )٢٤٣.٩٩٣(  )٤٢.٩٠٥(  جنيه إسترليني
  ١٧.٨١٩  ١.٣٩١  ١٥٤.١٩٣  ١١.٨١٤  دينار آويتي 
  )٢٤٧.٦٦٧(  )٢٥.٩٨٤(  )٩٨٩.٠٢١(  )١٠٣.٧٦٣(  ريال عماني 
  ٥٣٨.٠٢٦  ٥٣٣.٧٢٤  ١.٨٤٣.٦٢٣  ١.٨٢٨.٨٨٢  ريال قطري 

  )٩.٢٧٣.٢٠٣(  )٩.٤٧٦.٦٦٧(  )٧.٩٠٦.٨٣٩(  )٨.٠٨٠.٣٢٤(  ريال سعودي 
  )١٢.٠٩٨.٥٢٧(  )٣.٢٩٤.٣٥٧(  )١.٠٨٣.٠٢٣(  )٢٩٤.٩٠١(  دوالر أمريكي  

  ٣٩.٥٠٠  ٣٨٥.٤٣٥  ١٧٧.٠٤٢  ٩٥٧.٠٤٥  * أخرى 
     -------------     -------------  
        

  )٢٠.٨٣٠.٢٢٤(    )٨.٠٩٢.٠٠٥(  )ألف درهم(إجمالي المراآز المفتوحة 
  ٣٤.٢٢٠.٧١١    ٣٧.٥١٤.٥٨٧   )ألف درهم(حد إجمالي المراآز المفتوحة 

  %٦٠.٨٧-    %٢١.٥٧ -  %) بالنسبة المئوية(استخدام الحد 
  

  .أخرى تشمل تعرضات صغيرة بعمالت أخرى متنوعة*
  

  .  سجل المتاجرة الذي تديره إدارة مخاطر السوق
  

يتم . بنية التحتية من قبل اإلدارة العليايتم اعتماد المنتجات الجديدة فقط إذا ما تم التأآيد واعتماد ال. حازمةتتبع المجموعة سياسة متاجرة 
مراجعة حدود مخاطر المتاجرة للصرف األجنبي واألوراق المالية ومنتجات سعر الفائدة والمشتقات على أساس سنوي ويتم اعتمادها من قبل 

تعتبر هذه الحدود منخفضة . ةتعتبر الخزينة مسئولة عن إدارة مخاطر المتاجرة ضمن حدود مخاطر المتاجرة المعتمد. السلطات المختصة
  . آما إن األنظمة واإلجراءات قائمة لمراقبة وإعداد تقارير عن المخاطر بصورة يومية. مقارنة بحجم الميزانية العمومية

  
 وضعتم . )فار(القيمة المعرضة للمخاطر" ٠١القيمة الحالية "تستعين المجموعة لقياس ومراقبة مخاطر سعر الفائدة في سجل المتاجرة بحدود 

حدود دلتا و  وضعتم . للمنتجات التي يتم المتاجرة بها خارج البورصة حدود العقود للمنتجات المتداولة بالعملة آما تم وضع الحدود االسمية 
  . جاما وفيجا لمتاجرة عقود الخيار

  
  
  
  
  
  
  



 
٨٩  

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  يانات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول الب
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  )تتمة(إدارة المخاطر         ٥٠

  
  : مخاطر مشتقات معدل الفائدة

  
            :زيادة في منحنى اإليرادات في سجل التداول ١+واحدة  يةيوازي تأثير نقطة أساس

                
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  عملة المعاملة

  )ألف درهم(ا يعادل م  )درهم ألف(ا يعادل م  
 -------------  -------  ------  

  ٣٩  ٥٣  دوالر أمريكي 
  )١٠١(  )٢٠(  درهم إماراتي 
  ٢٩  )٦(  ريال سعودي 

  )٢(  ٦  يورو 
  ١١  -  رند جنوب أفريقي 

  ---------  -------  
  )٢٤(  ٣٣  اإلجمالي 

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

السيناريوهات وقياس ضغوط  وضع) فار(لرويترز الحتساب نماذج القيمة المعرضة للمخاطر " رآفا"تستخدم وحدة مخاطر السوق معيار 
  : يتم احتساب القيمة المعرضة للمخاطر وفقًا للمنهجين التاليين. مخاطر المتاجرة

  
  المحاآاة التاريخية  •
 محاآاة مونتو آارلو  •
  

على أساس التوزيع التجريبي للمحافظة على خصائص التوزيع (محول إن محاآاة مونتو آارلو التي تطبقها المجموعة تستخدم توزيع 
  ). التجريبية

  
 يتم ضبط نظام القيمة المعرضة للمخاطر لتقديم تقارير يومية على مستويين مختلفين للثقة وبموجب ثالث افتراضات لفترات االحتفاظ آما هو

   -:موضح في الجدول التالي
  

  النهج
--------------------  

  ى الثقةمستو
---------------------  

  )األفق(فترة االحتفاظ 
-------------------  

  المحاآاة التاريخية 

٩٥%  
  يوم       ١
  يوم    ١٠
  

٩٩%  
  يوم       ١
  يوم    ١٠
  

  محاآاة مونتو آارلو 

٩٥%  
  يوم       ١
  يوم    ١٠
  

٩٩%  
  يوم       ١
  يوم    ١٠
  

  



 
٩٠  

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  )تتمة(إدارة المخاطر         ٥٠

  
هم في العدد مخاطر والذي يسامن عناصر ال إللقاء الضوء على التأثير المستقل لكل عنصر" آفار"لقد تم ضبط نظام مخاطر السوق معيار 

  : وبذلك تستطيع إدارة المجموعة تقسيم القيمة المعرضة للمخاطر اإلجمالية إلى أنواع المخاطر التالية. اإلجمالي للقيمة المعرضة للمخاطر
  
  سعر الفائدة أالقيمة المعرضة لمخاطر  •
  لعملة مخاطر االقيمة المعرضة ل •
  لتقلبات االقيمة المعرضة لمخاطر  •
  مخاطر المتبقية القيمة المعرضة لل •
  

  :القيمة المعرضة للمخاطر في نهاية العام
  

  % ٩٩: مستوى الثقة  •
  يوم  ١: فترة االحتفاظ  •
 محاآاة مونتو آارلو: المنهجية  •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المخاطر التشغيلية 
  

وبهذا فهي . حدث خارجيلعبارة عن مخاطر الخسائر التي تنجم عن عدم آفاية أو فشل العمليات الداخلية أو الموظفين أو األنظمة أو نتيجة هي 
  . والشهرة ولكن تتضمن المخاطر القانونية والتنظيمية ال تتضمن المخاطر اإلستراتيجية

  
تحدد سياسة المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة الخطوط الهامة للنهج و بناء الحوآمة لمراقبة وإدارة المخاطر التشغيلية ولضمان 

جاري المضي في تطبيقه على جميع وحدات  –يلي  آما تم تلخيصه فيما –أن هيكل المخاطر التشغيلية للمجموعة . ٢االلتزام بمتطلبات بازل 
  . المجموعة

  
تحديد و تقييم وإعداد تقارير وإدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية  ٢آجزء من تطبيق متطلبات بازل  -تمكن عمليات إدارة المخاطر للمجموعة 

ولي اللجنة التنفيذية المسئولية المجملة عن إقرار المخاطر إن اإلدارة المختصة لديها مسئولية عن إدارة المخاطر التشغيلية مع ت. للمجموعة
  . التشغيلية واعتماد إجراءات تخفيف المخاطر التشغيلية

  
سة قامت المجموعة بإنشاء وحدة المخاطر التشغيلية ضمن وحدة مراقبة المخاطر للمجموعة لتأسيس الهيكل العام و بناء الحوآمة المبين في سيا

تقوم هذه الوحدة بتطوير وتنفيذ األساليب الخاصة بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة بالكامل . المخاطر التشغيلية
تقوم هذه الوحدة بدعم وحدات األعمال والوحدات المساندة في مراقبة . إلدارة العلياإلى االمخاطر التشغيلية  حولوتقديم تقارير منتظمة وشاملة 

المخاطر  حولفضًال عن ذلك، تقوم وحدة المخاطر التشغيلية للمجموعة بتقديم تحليالت وتقارير . خاطر التشغيلية الخاصة بهموإدارة الم
  . إلدارة العليا آما تجري إشراف ومراقبة مستقلة للمخاطر وإجراءات تخفيفهاإلى االتشغيلية 

  
مخاطر التشغيلية وااللتزام  والتي تقوم بمراجعة المخاطر التشغيلية للمجموعة يتم تنظيم هيكل الحوآمة للمخاطر التشغيلية من خالل لجنة ال

ترفع لجنة المخاطر التشغيلية وااللتزام تقريرها للجنة . على فترات منتظمة آما تقوم بتفعيل أدوات الرقابة القائمة للتخفيف من تلك المخاطر
  . ة رئيسية للمجموعةالتنفيذية وتطلب مشارآة اإلدارة العليا لكل وحدة وإدار

  
  القيمة اإلجمالية المعرضة للمخاطر 
  

٢٠١٠  
  ألف درهم
--------  

٢٠٠٩  
  ألف درهم
--------  

  ديسمبر  ٣١آما في 
  

٤.٤٤٠  ٥.٣٧٤  

  المتوسط 
  

٣.٧٦٢  ٧.٠٣٩  

  الحد األدنى 
  

١.٥١٩  ١.٩٢٣  

  الحد األقصى 
  

٧.٣٠٦  ١٦.٠٦٨  



 
٩١  

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  )تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠ 

 
  ) تتمة(المخاطر التشغيلية 

  
  : للمخاطر التشغيلية بغرض إجراء مراقبة وإدارة نشطة يةقامت المجموعة بتطبيق اإلجراءات التال

  
لتقييم أي مخاطر تشغيلية لمنتج جديد أو معدل أو عملية قبل تطبيقه أو " مراقبة المخاطر بتقييم ذاتي" نظام بوضعقامت المجموعة  •

 . مليات أو أنظمة ذات مبادرة تغيير رئيسيةتحديد وتخفيف المخاطر التشغيلية قبل استحداث منتجات جديدة أو ع علىذلك  يعمل. استحداثه
  
إدارة المخاطر بطريقة فعالة وآافية أي تحليل الجذور المتسببة في ذلك وتحسين  تعمل علىإن عملية تحصيل بيانات الخسارة الداخلية  •

ق المديرين المباشرين لألعمال تقع مسئولية تحديد واإلخطار عن أحداث المخاطر التشغيلية على عات. المراقبة وتقليل احتمال الخسارة
أن وحدة إدارة المخاطر التشغيلية تدعم الوحدات المعنية في تحليل أحداث . والوحدات المساندة أي في المكان الذي يقع فيه الحدث

 . المخاطر التشغيلية آما ترفع تقارير لكافة المجموعة عن هذه األحداث
 
مة وتوافر معلومات المجموعة ونظم المعلومات ومصادرها من خالل اختيار وتطبيق تضمن عمليات أمن تقنية المعلومات سرية وسال •

آما تضمن وحدة المخاطر التشغيلية للمجموعة دمج العمليات األمنية ضمن اإلستراتيجية وعمليات تخطيط العمليات . نظم الحماية المناسبة
 . لحماية رسالة المؤسسة

  
 . تقليل المخاطر التشغيليةفي مكون مدمج إلستراتيجية المجموعة  د بمثابةيعمين شامل والذي أآما يوجد برنامج ت •
  
تنفيذ تدابير لحماية موارد المجموعة وللمحافظة على استمرارية األعمال التجارية  إمكانية سياسة إدارة استمرارية األعمال للمجموعة تتيح •

 . في حالة وقوع آوارث
  

  مخاطر السيولة 
  

والتي تعرف بمخاطر (في عدم قدرة المجموعة لتمويل زيادة في الموجودات أو لسداد االلتزامات حين يستحق موعدها تتمثل مخاطر السيولة 
تنشأ المخاطر عن . بأسعار معقولة) والتي تعرف بمخاطر سيولة السوق ( أو بسبب عدم القدرة على تحويل الموجودات إلى نقد )التمويل المنتظم

  . ات التدفقات النقديةعدم التطابق في مبالغ وأوق
  

   األهداف وهيكل الحوآمة
  

وبأن االنخراط عند استحقاقها،  ةالوفاء بجميع التزامات التمويل المنظوروالتمويل لدى المجموعة في ضمان السيولة يكمن الهدف من إطار إدارة 
تشمل تمويل متنوعة  تحافظ المجموعة على قاعدة ذه الغايةتحقيقا له. في أسواق التمويل الكبيرة يتم وفق عملية فعالة ومنسقة ومنخفضة التكلفة

ويتعزز ذلك عن طريق توفير تمويل وفرص استثمارية لألسواق الكبيرة تتسم بقدر عال من . الودائع الرئيسية للمستهلكين والشرآات والمؤسسات
  .بة بسرعة وسالسة لمتطلبات السيولة غير المتوقعةاالستجاالموجودات السائلة وتنوع العمالت ومواعيد االستحقاق لتمكين المجموعة من 

  
حيث تأتي إدارة مخاطر السيولة على رأس جدول  لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعةمخاطر السيولة مرآزيا من قبل تتم إدارة 
لماليين وآبير مسؤولي المخاطر والمدير العام وآبير المسؤولين ا الرئيس التنفيذي لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعةتضم  .أعمالها

  للخدمات المصرفية للمستهلكين وإدارة للخزينة، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات ونائب الرئيس التنفيذي 
ة المسؤولية عن قياس السيولة ورصد تتولى إدارة مخاطر المجموع. د وإدارة هذه المخاطرالمعنية بتحدي السلطة المرآزية، وهي الثروات
 .لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعةمخاطر االنفتاح وإصدار تقارير مستقلة حول ذلك إلى  ومراقبة

  
  
  



 
٩٢  

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في ة للسنة المنتهي

  
  )تتمة(إدارة المخاطر      ٥٠

  
  )تتمة(مخاطر السيولة 

  
  السياسات واإلجراءات 

  
لمجموعة، من خالل الخزينة سياسة تشغيل تحوطية ورقابية تشمل أنشطة إدارة مخاطر السيولة في دى اتتبع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ل

لدى أفضل تسعير من خالل إدارة الخزينة بسيق رأس المال الخاص بها وسوق عمليات التمويل الكبيرة تقوم الشرآات التابعة بتن. المجموعة
  . لمجموعةدى المجموعة وتحت إشراف و تعليمات لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لا

  
  : تشمل إدارة عمليات السيولة والتمويل على وجه التحديد ما يلي

  
 عمالت الرئيسية في مختلف الظروف الصعبة والنظر في مستوى الموجودات السائلة الضرورية فيما يتعلق بذلك؛ توقع التدفقات النقدية من ال •
حول الفجوات على  تستند هذه التقارير. أطر زمنية أقصر تحليل عدم التطابق بين الموجودات والمطلوبات لفترات مختلفة مع الترآيز على •

اء على االفتراضات الضعيفة لألصول والمطلوبات التي لم يحّل أجل استحقاقها والطلب المحتمل على التدفقات النقدية التعاقدية، واإلبق
  .لتزامات غير المسحوبةالسيولة عن طريق اال

  مراقبة سيولة الميزانية العمومية ونسبة السلف إلى الودائع بموجب المتطلبات الداخلية والتنظيمية؛ •
  لتمويل مع تسهيالت تمويل احتياطية؛الحفاظ على نطاق متنوع من مصادر ا •
  . إدارة ترآزات وسمات استحقاقات الديون •
  الحفاظ على خطط تمويل الديون؛  •
 رصد ترآزات المودعين لتفادي االعتماد الزائد على شريحة آبيرة من المودعين األفراد وضمان توفير قدرات تمويل مرضية؛ و •
تساهم هذه الخطط في تحديد المؤشرات المبكرة لألوضاع الصعبة وتصف . الطارئة الحفاظ على خطط السيولة والتمويل في الحاالت •

تي قد اإلجراءات التي يتعين اتخاذها في الحاالت المعقدة الناجمة األزمات الطارئة أو غيرها، مع التقليل من اآلثار السلبية طويلة المدى ال
 . تترتب على األعمال

  
  مراقبة مخاطر السيولة

  
لمجموعة بمراقبة وتقييم جميع مراآز مخاطر السيولة الممولة لضمان إن التدفقات النقدية المستقبلية آافية لتغطية دى االمخاطر ل تقوم إدارة

  . استحقاق المطلوبات على المدى القصير وبالعمالت الرئيسية
  

لدى ألي حدث رئيسي اعتمادًا على تقدير وحدة الخزينة  لمجموعة بمراجعة القدرة التمويلية و حساسيتهادى اتقوم لجنة الموجودات والمطلوبات ل
  . لمجموعة المسئولة على اإلبقاء على مصادر تمويل مختلفة ضمن أسواق المال والنقدا

  
ل مخاطر تكاليف مرتفعة لألموال من تسييالتعرض لتتبع المجموعة خليط منوع من أدوات مراقبة السيولة والتي توفر ضمان توافر األموال بدون 

لضمان توافر أموال آافية من مصادر بنهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة  يتمثل. الموجودات أو عروض الشراء الهجومية على الودائع
لمجموعة بمراقبة ترآزات المخاطر من خالل مجموعة منوعة من دى اتقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ل. منوعة في جميع األوقات

   -:والتي تشمل) بخالف الحدود اإللزامية(اإلنذارات 
  

 ترآزات المودعين؛ •
 الترآزات؛/تحليل االستحقاق •
 برامج التمويل المختلفة؛ •
 تنويع المستثمرين؛ و •
  . ومنتجات المطلوبات) المستهلكين في مواجهة الشرآات(مزيج من القنوات  •



 
٩٣  
  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  )تتمة(إدارة المخاطر      ٥٠
  

  )تتمة(مخاطر السيولة 
  
  مخاطر السيولة الحد من 

  
يذ إستراتيجيات إدارة السيولة في لمجموعة بالتعاون مع إدارة الخزينة مسئولة بشكل رئيسي عن تنفلدى اتعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 

آما تحافظ المجموعة على احتياطيات سيولة آافية لالئتمان . المراآز المنتظمة والمحافظة على احتياطيات سيولة آافية لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة
آما تساهم وحدات األعمال األخرى في . حد من التكلفة، بحيث يمكن إضفاء الصفة النقدية عليها في وقت قصير وبأدنى )فئة أ أ بحد أدنى(عالي الجودة 

  . إدارة السيولة المنتظمة اإلجمالية من خالل إستراتيجيات تنويع المنتجات وأهداف الودائع
  

يزه بأسلوب أن المستخدمين ومقدمي السيولة آمصدر يجب أن يتم تحف –وفقا ألفضل الممارسات  -تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة 
تعويض لسيولة الموجودات المتضمنة أو طبيعة /يتم تحقيق ذلك من خالل نظام تسعير تحويل األموال والذي يتم تعديله لتغيير. يتسم بالعدالة و الشفافية
خاطر المجموعة بالتعاون مع إدارة تقوم إدارة م. إن هذه اإلجراءات متأصلة في قرارات تسعير المنتجات و أنظمة قياس األداء. بناء المطلوبات المتضمنة

  . الخزانة والتمويل للمجموعة بإدارة وضبط نظام تسعير تحويل األموال للمجموعة في ضوء سياسات األعمال و تحرآات السوق
  

رة السيولة عن طريق إجراء ال تقوم المجموعة بإدا. تستخدم المجموعة اختبار تحمل التدفقات النقدية آجزء من مراقبة عملياتها لتقييم مخاطر السيولة
ال يعتبر على أنه آلية مناسبة أو   -تخصيص واضح لرأس المال، حيث أن ذلك، وحسب المتعارف عليه في معايير ممارسات األعمال في هذا القطاع 

ن مخاطر السيولة عن طريق توفير ومع ذلك، تدرك المجموعة أن قاعدة رأس المال القوية يمكن أن تساعد على التخفيف م. دقيقة إلدارة هذه المخاطر
قليل مخاطر احتياطيات رأس مال آافية للسماح للشرآات بتكوين  األموال الالزمة ألعمالها وتوظيفها في مراآز السيولة، وأيضًا من خالل العمل على ت

 .السيولة التي يتحملها مقدمو األموال للمجموعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٩٤  

  

                               .)ع.م.ش( اإلمارات دبي الوطني
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  
  )تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠

  
  : تحليل االستحقاق للموجودات و المطلوبات

  
   :يوضح الجدول التالي ملخصًا لخصائص االستحقاق لموجودات ومطلوبات المجموعة

  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 

  
   

  
  شهور ٣خالل 

  ألف درهم

  شهور ٣أآثر من 
  وحتى سنة
  ألف درهم

أآثر من سنة 
  سنوات  ٣وحتى 

  ألف درهم

 سنوات  ٣أآثر من 
  سنوات ٥حتى و

  ألف درهم
  سنوات ٥أآثر من 
  ألف درهم

  اإلجمالي
  ألف درهم

   --------------   -------------   ------------  ----------- ------   -----------------   -----------------  
              الموجودات 

  نقد وودائع لدى المصرف المرآزي 
  

٣٧.٦٨٢.٩٤٤  -  -  -  ٢٤.٢٥٠.٠٢١  ١٣.٤٣٢.٩٢٣  

  مستحق من البنوك
   

١٣.٨٥٠.٤٦٧  -  -  ١٨.٣٥٧  ٢١٠.٥٠٩  ١٣.٦٢١.٦٠١  

  القروض و الذمم المدينة
   

١٧٨.٩٧١.٣١٣  ٢٦.٢٣٧.٤٤٦  ١٨.٨٨٠.٢٣٣  ٤٠.٤٠٣.٤٦٨  ١٤.١١٣.٨٢٢  ٧٩.٣٣٦.٣٤٤  

  استثمارية إسالميةمنتجات تمويلية و
  

١٨.١٢٤.٣٧٦  ٥.٠٠٧.٣٧٨  ٢.٥٠٦.٢٧٦  ٣.٩٤١.١٢٠  ١.٢٧٧.١٢٩  ٥.٣٩٢.٤٧٣  

  أوراق مالية للمتاجرة
  

١.٣٢٩.٩٠٧  ٣٥٤.٩٠٨  ٦٩١.٦٥٠  ٨٢.١٢٣  ٦١.٩٥٧  ١٣٩.٢٦٩  

  أوراق مالية استثمارية
  

١٣.٦٣١.٢٠٣  ١.٥٣٣.٩١٥  ٢.٢٤٧.٦٨٢  ٥.٢٨٢.٤٢٦  ١.٠٣٦.١٩٨  ٣.٥٣٠.٩٨٢  

استثمارات في شرآات زميلة 
  مشترآة  وائتالفات

  

-  -  -  -  ١.٤١١.٦٨٧  ١.٤١١.٦٨٧  

  للمشتقات  اإليجابية القيمة العادلة
  

٢.٤٤٥.٥٥٩  ١.٥٠٨.٠٢٦  ١٩٧.٢٣٦  ١٢٠.٠٠٥  ٥٢٩.٩٤٢  ٩٠.٣٥٠  

  عقارات استثمارية 
  

-  -  -  -  ١.٩٠٧.٢٩١  ١.٩٠٧.٢٩١  

  ممتلكات ومعدات 
  

٢.٣٣٦.٨٦٠  ١.١٧٦.٢٥٣  ٢١٧.١٣٦  ١٣٨.٣٦٢  ١٣.٤٩٩  ٧٩١.٦١٠  

  الشهرة والموجودات غير الملموسة
   

٥.٩٢٤.٨٧٨  ٥.٥٨٠.١٩٢  ١٠٨.٠٠٠  ١٤٣.٠٠٠  ٧٠.٢٢١  ٢٣.٤٦٥  

  قبوالت العمالء 
  

٤.٦٣٢.٨١٠  -  -  -  ٧٣.٦٤١  ٤.٥٥٩.١٦٩  

  الموجودات األخرى
   

٣.١٣٨.٧٦٤  -  -  -  -  ٣.١٣٨.٧٦٤  

  ٨٢٧.٨٢٩  ١١٥.٢١٣  ٦٢.٢٢٩  ٣٢.٠٣٩  ٩.٧٥٤  ٦٠٨.٥٩٤  لبيعالموجودات المحتفظ بها ل
   -----------------   -----------------   -----------------   ----------------   -----------------   -----------------  
  ٢٨٦.٢١٥.٨٨٨  ٤٤.٨٣٢.٣٠٩  ٢٤.٩١٠.٤٤٢  ٥٠.١٦٠.٩٠٠  ٤١.٦٤٦.٦٩٣  ١٢٤.٦٦٥.٥٤٤  إجمالي الموجودات 

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



 
٩٥  

  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  ) تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠
  
  ): تتمة(المطلوبات  تحليل االستحقاق للموجودات و     
  

   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 
  

  
  شهور ٣خالل 

  ألف درهم

  شهور ٣أآثر من 
  وحتى سنة
  ألف درهم

أآثر من سنة 
  سنوات ٣وحتى 

  ألف درهم

 ٣أآثر من 
 ٥سنوات وحتى 

  سنوات
  ألف درهم

 ٥أآثر من 
  سنوات

  ألف درهم
  اإلجمالي
  ألف درهم

   ---------------   ---------------  ------- ---------   ---------------   ----------------   -----------------  
              المطلوبات  

              
  مستحق للبنوك 

  
١٨.٨٥٦.٧٢٥  -  -  -  ١.٩٠٩.٧٧٧  ١٦.٩٤٦.٩٤٨  

  ودائع العمالء 
  

١٦٢.٧٨٢.٣٠٩  -  ١١.٥٦٠.٨٩٢  ٧١٨.٤٧٣  ٢٩.٥٧٨.٠٤٨  ١٢٠.٩٢٤.٨٩٦  

ودائع  للعمالء على أساس النظام 
  اإلسالمي

 

٣٧.١٨٩.٦٩٩  -  -  ٥.١٠٠.١٤٨  ٦.٩٦٦.٠١٢  ٢٥.١٢٣.٥٣٩  

  اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك
  

٨٩٢.٣٠٩  -  -  ٦٥٨.٤٨١  -  ٢٣٣.٨٢٨  

دين صادر وأموال مقترضة 
  أخرى 

١٩.٤١٥.٨٠٩  ٤.٠٩٣.٩٥١  ٢.٤٣٧.٣٠٦  ٩.٠٨٥.٨١٥  ٣.٧٢٧.٧٤٦  ٧٠.٩٩١  

  صكوك مستحقة الدفع 
  

-  -  ١.٢٦٧.١٨٥  -  -  ١.٢٦٧.١٨٥  

  للمشتقات السالبةالعادلة القيمة 
  

١.٩٦٩.٣٤٦  ١.٤٤٠.٥٠٢  ١١٧.٣٨٤  ١٦٧.٧٥١  ١٩٣.٩٥٩  ٤٩.٧٥٠  

  قبوالت العمالء
   

٤.٦٣٢.٨١٠  -  -  -  ٧٣.٦٤١  ٤.٥٥٩.١٦٩  

    المطلوبات األخرى 
  

٤.٩٧٦.٣٨٩  -  -  -  -  ٤.٩٧٦.٣٨٩  

  ٤٨٣.٧١٧  -  -  -  -  ٤٨٣.٧١٧  مطلوبات محتفظ بها للبيع
  ٣٣.٧٤٩.٥٩٠  ٢٩.٧٤٩.٥٩٠  ٤.٠٠٠.٠٠٠  -  -  -   الملكيةإجمالي حقوق 

   -----------------   ---------------   ----------------   --------------   ----------------   -----------------  
إجمالي المطلوبات وحقوق 

   الملكية
  

١٧٣.٣٦٩.٢٢٧  
  

٤٢.٤٤٩.١٨٣  
  

١٦.٩٩٧.٨٥٣  
  

١٨.١١٥.٥٨٢  
  

٣٥.٢٨٤.٠٤٣  
  

٢٨٦.٢١٥.٨٨٨  
  ==========  ========  =========  ========  =========  =========  

  البنود خارج الميزانية العمومية
  

            

  ٤٠.٧٦١.٩٧٩  -  -  ١٨.٩٨٣.٥٨٦  ١٣.٢٥٩.٣٠٦  ٨.٥١٩.٠٨٧  خطابات االعتماد والضمانات
              ٩٢٠٠ديسمبر  ٣١

              
  الموجودات 

  
٢٨١.٥٧٦.٤٨٢  ٣٢.٢٤٥.٤٥٠  ٢٣.٣٧٦.٨٢٤  ٥٠.٠٩١.٣٤٦  ٤٧.٨٠٣.٧٩٢  ١٢٨.٠٥٩.٠٧٠  

  المطلوبات 
  

٢٨١.٥٧٦.٤٨٢  ٤٤.٠٥٥.٤٦٩  ٦.٤٠٥.٠٢٧  ١٨.٩١٩.٢٦٥  ٤٤.١٤٤.٩٥١  ١٦٨.٠٥١.٧٧٠  

  ٤٧.٣٤٣.٣٣٣  ٢٢.٠٦٧  ٨.٩٥٧  ٢١.٠٤٨.٥٠١  ١٤.٤٨٤.٤٥١  ١١.٧٧٩.٣٥٧  البنود خارج الميزانية 
  



 
٩٦  

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  نات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيا

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  ) تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠
  

  : تحليل المطلوبات المالية من خالل المستحقات التعاقدية المتبقية 
  

و يتم التعامل مع عمليات السداد . على التزامات السداد التعاقدية الغير مخصومة اعتمادًا ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١يوضح الجدول التالي ملخصًا لخصائص االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة آما في 
، المجموعة تتوقع بان ال يقوم الكثير من العمالء بطلب السداد في أول تاريخ للسداد الذي يتطلب من المجموعة السداد إال أن. والتي تخضع لإلشعارات آما لو إن هذه اإلشعارات أعطيت على الفور

  . وال يظهر الجدول التالي التدفقات المالية المتوقعة الموضحة من قبل المجموعة في سجل االحتفاظ بودائع المجموعة فيه
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 
  

  
  

  

القيمة 
المرحلةألف 

  درهم

  اإلجمالي االسمي
  للتدفقات الخارجة

  ألف درهم

  شهور ٣خالل 
  

  ألف درهم

شهور  ٣أآثر من 
  حتى سنة واحدة

  مألف دره

أآثر من سنة وحتى 
  ثالث سنوات
  ألف درهم

سنوات  ٣أآثر من 
  سنوات ٥وحتى 

  ألف درهم

  سنوات ٥أآثر من 
  

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

  الية المطلوبات الم
  

              

  مستحق للبنوك 
  

٢٠.٦٦٤(  )١.٩٤٩.٥١٦(  )١٦.٩٧٦.٦٢١(  )١٨.٩٤٦.٨٠١(  ١٨.٨٥٦.٧٢٥(  -  -  

  وداع العمالء 
  

٢٥٨.٠٠٠(  )١١.٩٩٠.٧٣٧(  )١.٦٧٥.٣٢٦(  )٣٠.٣٤٠.٦٩٥(  )١٢١.٥٥١.٥٥٣(  )١٦٥.٨١٦.٣١١(  ١٦٢.٧٨٢.٣٠٩(  

  ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
  

٥.١٠٠.١٤٨(  )٦.٩٦٦.٠١٢(  )٢٥.١٢٣.٥٣٩(  )٣٧.١٨٩.٦٩٩(  ٣٧.١٨٩.٦٩٩(  -  -  

  اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك
  

٢٣٣.٨٢٨(  -  )٦٧٤.٥٤٨(  )١٢.٠٥٠(  )٤.٠١٧(  )٩٢٤.٤٤٣(  ٨٩٢.٣٠٩(  

  )٥.٠٩٠.٩٤٣(  )١.٨٧٩.٣٠٥(  )٩.٣٦٨.١١٦(  )٣.٧٨٠.٩٨٣(  )١٣٦.٠٩٧(  )٢٠.٢٥٥.٤٤٤(  ١٩.٤١٥.٨٠٩  الديون المصدرة واألموال المقترضة األخرى 
   -----------------   --------------------   -------------------   -----------------   ------------------   -------------------  ---------- ---------  
  ٥.٥٨٢.٧٧١(  )١٣.٨٧٠.٠٤٢(  )١٦.٨٣٨.٨٠٢(  )٤٣.٠٤٩.٢٥٦(  )١٦٣.٧٩١.٨٢٧(  )٢٤٣.١٣٢.٦٩٨(  ٢٣٩.١٣٦.٨٥١(  
  =========  ===========  ===========  ==========  ===========  ===========  ===========  



 
٩٧  

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  ) تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠

  
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١آما في 

  
  القيمة المرحلة  

  
  ألف درهم

  اإلجمالي االسمي
  للتدفقات الخارجة

  ألف درهم

  شهور ٣خالل 
  

  ألف درهم

شهور  ٣أآثر من 
  حتى سنة واحدة

  ألف درهم

أآثر من سنة وحتى 
  ثالث سنوات
  ألف درهم

سنوات  ٣أآثر من 
  سنوات ٥وحتى 

  ألف درهم

  سنوات ٥أآثر من 
  

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

  المطلوبات المالية 
  

  مستحق للبنوك 
  

٢٣٢.٣٧٠(  )١٨.٢٧٣(  )٣٩.٦٥٠(  )٩٣٣.٤٣٠(  )٢٨.٨٢٨.٦٩٩(  )٣٠.٠٥٢.٤٢٢(  ٢٩.٩٩٥.٠٦٢(  

  ع العمالء ئودا
  

١١.٥٧٢.٨٧٤(  )١٤٧.١٣٧(  )٢٩١.٧٥١(  )٣٢.٠٨٢.٧٧٣(  )١١٥.٦٧٧.١٦٤(  )١٥٩.٧٧١.٦٩٩(  ١٥٧.٩٧٦.٥٤١(  

  ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
  

٥٦٦.٣١٩(  )٤.٨٨٦.٤٠١(  )٧.٤٣٧.٤٣٥(  )١٠.٣٠٥.٦٩٥(  )٢٣.١٨٥.٨٥٠(  ٢٣.١٨٥.٨٥٠(  -  

  اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك
  

١٥٩.٤٧٨(  )٣.٤٥٦.٦٦٥(  )٣.٦١٦.١٤٣(  ٣.٦١٥.٤٤١(  -  -  -  

  )٣.٩٥٥.٨١١(  )١.٤٤٥.١٤٨(  )١٢.١٢٦.١٠٧(  )٣.٩٨٢.٩١٦(  )٣.٤٦٤.٧٣٧(  )٢٤.٩٧٤.٧١٩(  ٢٤.٠٧٢.١٧٢  الديون المصدرة واألموال المقترضة األخرى 
   -----------------   --------------------   -------------------   ------------------   -----------------  ------------------ -  ---------- ---------  
  ١٥.٧٦١.٠٥٥(  )٢.١٦٦.٨٧٧(  )١٧.٣٤٣.٩٠٩(  )٤٤.٥٩٦.٠٣٢(  )١٦١.٧٣٢.٩٦٠(  )٢٤١.٦٠٠.٨٣٣(  ٢٣٨.٨٤٥.٠٦٦(  
  =========  ===========  ===========  ==========  ==========  ===========  ===========  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

٩٨  
  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  ) تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠
  

  مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية
  

من قبل المجموعة إلى معدالت يتم تعريف مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية على أنه تعرض المنتجات لغير المتاجرة المقدمة 
تشمل المنتجات لغير المتاجرة المراآز الناجمة عن إدارة معدالت الفائدة للموجودات والمطلوبات المصرفية للمستهلكين والموجودات . الفائدة

تنشأ .  لحين موعد االستحقاق والمطلوبات التجارية للمجموعة واالستثمارات المالية التي يتم تخصيصها على أنها متاحة للبيع والمحتفظ بها
. ةمخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية أساسا من عدم التطابق بين اإليرادات وتكاليف تمويلها، وذلك نتيجة للتغيرات في أسعار الفائد

السداد المبكر لقروض تكمن تعقيدات تحليل هذه المخاطر في اللجوء إلى وضع افتراضات لخيارات متأصلة في منتجات معينة، مثل حاالت 
بات المستهلكين، وآذلك من االفتراضات السلوآية فيما يتعلق بالفترة االقتصادية للمطلوبات التي تسدد على نحو تعاقدي عند الطلب مثل الحسا

  .الجارية
  

المنتجات لغير المتاجرة إلى من أجل إدارة هذه المخاطر على نحو فعال، يتم تحويل مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفية المتعلقة ب
غالبًا ما  .نظام تسعير تحويل األموالالخزينة أو إلى سجالت منفصلة تدار تحت إشراف لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بموجب 

ات السلوآية للمنتجات عن عندما تختلف السم. يتم إنجاز ذلك عبر سلسلة من المعامالت الداخلية الممنهجة بين وحدات األعمال وهذه السجالت
يكون مطلوبًا من المجموعة إجراء رصد منتظم . خصائصها التعاقدية، يتم تقييم الخصائص السلوآية لتحديد سعر الفائدة األساسية الحقيقي
  .لجميع هذه االفتراضات السلوآية والمراآز لضمان توافقها مع حدود مخاطر أسعار الفائدة

   
المتعلقة بمعدالت الفائدة ) بما يتناسب مع طبيعة وتعقيد حصص المجموعة(للمجموعة دقة وصحة نتائج البيانات  تضمن وحدة مراقبة المخاطر

ومواعيد االستحقاق وإعادة التسعير والخيارات المتأصلة وغيرها من التفاصيل لتوفير صورة دقيقة ومعقولة حول التغيرات في القيمة 
التي تستخدم لتحويل المراآز إلى (ة مراقبة المخاطر للمجموعة أيضا أن تكون نظم االفتراضات آما تضمن وحد. االقتصادية أو األرباح

يتم توثيق وتعديل وقبول التغييرات الجوهرية على االفتراضات من قبل . معقولة وموثقة بشكل صحيح ومستقرة على مر الزمن) تدفقات نقدية
  .مجموعة إدارة األصول والمطلوبات

  
سعار الفائدة اإلجمالية في السجالت المصرفية، تطبق المجموعة اختبارات الضغط من خالل محاآاة التحرآات الموازية لـ  لقياس مخاطر أ

  .منحيات العائد والتناظر وتأثيرها على صافي الدخل من الفائدة/نقطة أساس إلى منحنى ٢٠٠
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في   
----------------------- -------- 

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١آما في 
----------------------- --------  

  المبلغ  
  درهم ألف

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

  متغير
  درهم ألف

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

  المبلغ
  درهم ألف

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

  متغير
  درهم ألف

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

  ٤٥٧.٢٩٢  ٥.٦٥٦.٤٦٢  ٧٠٦.٠٠٠  ٥.٩٦٢.٧٩٠  نقطة أساس ٢٠٠المعدالت حتى 
  -  ٥.١٩٩.١٧٠  -  ٥.٢٥٦.٧٩٠  حالة األساس

  )٨٧١.٢٧٦(  ٤.٣٢٧.٨٩٤  )٩٠٧.٥٩١(  ٤.٣٤٩.١٩٨نقطة أساس  ٢٠٠المعدالت أقل من 
          

تستند حساسيات سعر الفائدة المبينة في الجدول أعاله إلى سيناريوهات مبسطة، أي أن التوقعات أعاله تفترض أن أسعار الفائدة لجميع 
وبالتالي ال تعكس التأثير المحتمل على صافي الدخل من الفائدة نتيجة لتغير بعض األسعار، بينما تبقى أسعار االستحقاقات تتغير بنفس المقدار، 

وهذا التأثير ال يشمل اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في الخزينة أو في وحدات األعمال لتقليل آثار مخاطر أسعار الفائدة، . أخرى دون تغيير
لى نحو استباقي إلى تغيير خصائص مخاطر أسعار الفائدة للحد من الخسائر وتحقيق أقصى استفادة من صافي وفي الواقع تسعى الخزينة وع

  .تساهم تلك التوقعات أيضًا في التوصل إلى افتراضات أخرى مبسطة، بما في ذلك إدارة جميع تلك المراآز حتى موعد االستحقاق. اإليرادات
  

ثيره المحتمل على القيمة االقتصادية على المؤسسة، قامت المجموعة بوضع حدودًا اعتمادا على سعر لقياس وإدارة مخاطر سعر الفائدة و تأ
يتم قياس فجوات سعر الفائدة و اختبارات الحساسية على أساس شهري من قبل وحدة مراقبة المخاطر للمجموعة ويتم . قيمة نقطة أساس واحدة

   .لوبات للمجموعةمراقبتها من قبل لجنة إدارة الموجودات والمط



 
٩٩  

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  ) تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠

  
  :تحليل إعادة تسعير سعر الفائدة

  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 

  

  
  

  أقل من شهر
  ألف درهم

أآثر من شهر وحتى 
  أشهر ٣

  ألف درهم

  أشهر  ٣أآثر من 
  أشهر ٦و حتى 

  ألف درهم

أشهر  ٦أآثر من 
  وحتى سنة
  ألف درهم

  أآثر من سنة
  ألف درهم

  ال يحمل فائدة
  ألف درهم

  اإلجمالي
  ألف درهم

  ---------------------  ---------------------   --------------------  -------------- ------   ------------------   ------------------   --------------------  
  الموجودات 

                
  ٣٧.٦٨٢.٩٤٤  ١٣.٤٣٢.٩٤٤  -  ١٧.٧٥٠.٠٠٠  ٦.٥٠٠.٠٠٠  -  -  نقد وودائع لدى المصرف المرآزي 

  ١٣.٨٥٠.٤٦٧  ١.٢١٣.٣٧٩  ١٦٥.٥٤٦  -  ١٣٧.٧٤١  ٦.٥٩٧.٨٩١  ٥.٧٣٥.٩١٠  مستحق من البنوك 
  ١٧٨.٩٧١.٣١٣  ٤٨.٨٣٤  ١٣.٢٤٦.٤٥٢  ٢.٣٩٢.١٥٠  ٢١.٢٠١.٢١٣  ٤٣.٦٠٤.٤٠٦  ٩٨.٤٧٨.٢٥٨  مم المدينة  القروض والذ

  ١٨.١٢٤.٣٧٦  -  ١١.٤٤٣.٨٤٨  ٩٧٣.٨٠٢  ١.٥٨٨.٨٧٧  ٦٧٠.١٢٨  ٣.٤٤٧.٧٢١  استثمارية إسالميةمنتجات تمويلية و
  ١.٣٢٩.٩٠٧  -  ١.٢٥٣.٤٠٣  ٦١.٩٥٧  ١٤.٥٤٧  -  -  أوراق مالية للمتاجرة

  ١٣.٦٣١.٢٠٣  ١.٨٨٧.٩٦٧  ٢.٣٧٦.٣٢٥  ٢.٨٥٤.٠٩٥  ٥٨٣.١٢٦  ٢.٤٣٤.١٠١  ٣.٤٩٥.٥٨٩  استثماريةأوراق مالية 
  ١.٤١١.٦٨٧  ١.٤١١.٦٨٧  -  -  -  -  -  مشترآة  وائتالفاتاستثمارات في شرآات زميلة 

  ٢.٤٤٥.٥٥٩  ٢.٤٤٥.٥٥٩  -  -  -  -  -  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات 
  ١.٩٠٧.٢٩١  ١.٩٠٧.٢٩١  -  -  -  -  -  عقارات استثمارية 
  ٢.٣٣٦.٨٦٠  ٢.٣٣٦.٨٦٠  -  -  -  -  -  ممتلكات ومعدات 

  ٥.٩٢٤.٨٧٨  ٥.٩٢٤.٨٧٨  -  -  -  -  -  الشهرة والموجودات غير الملموسة 
  ٤.٦٣٢.٨١٠  ٤.٦٣٢.٨١٠  -  -  -  -  -  قبوالت العمالء 

  ٣.١٣٨.٧٦٤  ٣.١٣٨.٧٦٤  -  -  -  -  -  الموجودات األخرى 
  ٨٢٧.٨٢٩  ٨٢٤.٥٠٣  -  -  ٣.٣٢٦  -  -  الموجودات المحتفظ بها للبيع

   --------------------   --------------------   --------------------   --------------------   -------------------   -------------------   --------------------  
  ٢٨٦.٢١٥.٨٨٨  ٣٩.٢٠٥.٤٧٦  ٢٨.٤٨٥.٥٧٤  ٢٤.٠٣٢.٠٠٤  ٣٠.٠٢٨.٨٣٠  ٥٣.٣٠٦.٥٢٦  ١١١.١٥٧.٤٧٨  إجمالي الموجودات 

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



 
١٠٠  

  
                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  ) تتمة(ر إدارة المخاط    ٥٠

  
  :)تتمة(تحليل إعادة تسعير سعر الفائدة 

  
   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في 

  

  
  أقل من شهر
  ألف درهم

 ٣أآثر من شهر وحتى 
  أشهر

  ألف درهم

  أشهر  ٣أآثر من 
  أشهر ٦و حتى 

  ألف درهم

أشهر  ٦أآثر من 
  وحتى سنة
  ألف درهم

  أآثر من سنة
  ألف درهم

  ال يحمل فائدة
  ألف درهم

  اإلجمالي
  درهمألف 

  ---------------------  ---------------------   --------------------   --------------------   ------------------   ------------------   --------------------  
    وحقوق الملكية المطلوبات

                

  مستحق للبنوك 
٨.٢٤٣.٧١٥  

  ١٨.٨٥٦.٧٢٥  ١.٢٢٩.٦٩٢  ٧٣٦.٦٩٤  ٨٨٩.٠٩٩  ٣.٦٠٦.٨٨٨  ٤.١٥٠.٦٣٧  
  ١٦٢.٧٨٢.٣٠٩  ٣٦.٠٤٦.٥٦١  ١٢.١٢٦.٦١٥  ١٤.١٧٧.٨٣٠  ١٤.٩٤٢.٧٦٩  ٢٨.٥٧٦.٧٢٢  ٥٦.٩١١.٨١٢  ودائع العمالء 

  ٣٧.١٨٩.٦٩٩  ٣.٩١١.٠٩١  ٤٥٩.٦٩٠  ٣.١٤٨.٧٣٦  ٨١١.١٧٨  ٢٤.٢١٢.٢٧٧  ٤.٦٤٦.٧٢٧ ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
  ٨٩٢.٣٠٩  -  ٦٥٨.٤٨١  -  -  -  ٢٣٣.٨٢٨  اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك

  ١٩.٤١٥.٨٠٩  -  -  ٣٦٧.٢٥٠  -  ٧.٩١١.٥٨٧  ١١.١٣٦.٩٧٢  دين صادر وأموال مقترضة أخرى
  ١.٢٦٧.١٨٥  -  -  -  ١.٢٦٧.١٨٥  -  -  صكوك مستحقة الدفع 

  ١.٩٦٩.٣٤٦  ١.٩٦٩.٣٤٦  -  -  -  -  -  للمشتقات السالبة القيمة العادلة 
  ٤.٦٣٢.٨١٠  ٤.٦٣٢.٨١٠  -  -  -  -  -  قبوالت العمالء 

  ٤.٩٧٦.٣٨٩  ٤.٩٧٦.٣٨٩  -  -  -  -  -  المطلوبات األخرى 
  ٤٨٣.٧١٧  ٤٨٣.٧١٧  -  -  -  -  -  المطلوبات المحتفظ بها للبيع

  ٣٣.٧٤٩.٥٩٠  ٢٩.٧٤٩.٥٩٠  ٤.٠٠٠.٠٠٠  -  -  -  -   الملكيةإجمالي حقوق 
   --------------------   --------------------   --------------------  ------------------- -   -------------------   -------------------   --------------------  

  ٢٨٦.٢١٥.٨٨٨  ٨٢.٩٩٩.١٩٦  ١٧.٩٨١.٤٨٠  ١٨.٥٨٢.٩١٥  ٢٠.٦٢٨.٠٢٠  ٦٤.٨٥١.٢٢٣  ٨١.١٧٣.٠٥٤  الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 
 ============  ============  ============  ============  ============  ============  ============  

  -  )٤٣.٧٩٣.٧٢٠(  ١٠.٥٠٤.٠٩٤  ٥.٤٤٩.٠٨٩  ٩.٤٠٠.٨١٠  )١١.٥٤٤.٦٩٧(  ٢٩.٩٨٤.٤٢٤  الفجوة داخل بنود الميزانية
  -  -  ١٠.١٦٦.١٠٩  ٦٦١.٣٧٦  ١٦١.٦١٢  )١.٤٣٢.٩٦٤(  )٩.٥٥٦.١٣٣(  الفجوة خارج بنود الميزانية
  -  )٤٣.٧٩٣.٧٢٠(  ٢٠.٦٧٠.٢٠٣  ٦.١١٠.٤٦٥  ٩.٥٦٢.٤٢٢  )١٢.٩٧٧.٦٦١(  ٢٠.٤٢٨.٢٩١  ٢٠١٠ –فجوة حساسية سعر الفائدة 

  -  -  ٤٣.٧٩٣.٧٢٠  ٢٣.١٢٣.٥١٧  ١٧.٠١٣.٠٥٢  ٧.٤٥٠.٦٣٠  ٢٠.٤٢٨.٢٩١  ٢٠١٠ –فجوة حساسية سعر الفائدة التراآمية 
  -  -  ٣٨.٢٥٤.١١٥  ١٤.٦٦٥.١٣١  ٢١.٤٦٩.١٨٧  ٢٠.٩٨٦.١٣٩  ٢٤.١١١.٣٣٧  ٢٠٠٩ –فجوة حساسية سعر الفائدة التراآمية 
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                               .)ع.م.ش(دبي الوطني اإلمارات 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  ) تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠

  
   مخاطر السمعة

  
تشمل مخاطر   . توفر السيولة  بسبب تدهور السمعة هي مخاطر الخسارة المحتملة للدخل والعائد المستقبلي والخسارة في القيمة السوقية أو عدم 

  .السمعة أيضا التهديد الذي قد تتعرض له قيمة العالمة التجارية لمؤسسة مالية
  

يمكن أن تنشأ مخاطر السمعة نتيجة للفشل مع نظرة سلبية قوية من العمالء أو المساهمين أو الدائنين أو الجمهور، لهذا، وضعت المجموعة 
لضمان النظرة اإليجابية للمجموعة، وتعكف حاليًا على صياغة سياسة لوضع معايير ثابتة لنهج اإلدارة في  وضوابط قوية وطبقت إجراءات
  .   مختلف وحداتها

  
   المخاطر التنظيمية والرقابية

  
  .أو الخسائر المالية نتيجة لعدم التقيد بالقوانين المطبقة أو النظم أو التوجيهات/هي مخاطر فرض عقوبات و

  
ي إطار إدارة   ة منفصلة ف ة رقابي ة مهم دى المجموع ك، فل ع ذل غيلية، م ه آجزء من المخاطر التش تم إدارت اطرة وت وع من المخ ذا الن ر ه يعتب

ى أساس المجموعة آكل        د عل ا          . المخاطر ومع ما يلزم من والية وسلطة لفرض التقي ددة تعمل فيه أمور قضائية متع د ضمن ب ذا التقي يشمل ه
ات سياسة     . لمراقبة الحيوية  وتقديم التقارير عن مسائل مكافحة غسيل األموالالمجموعة وا ى مستوى العملي أعرف  "تطبق المجموعة أيضا عل

  "عميلك
  

   مخاطر الترآز
  

ة للمجموعة في المحاف        درة المالي د المق ة لتهدي ائر آافي ظة  هي المخاطر المتعلقة بأي تعرض فردي  أو مجموعة من التعرضات مع احتمال خس
  .على عملياتها األساسية

  
لطات    ي وضعتها الس ة الت مال المجموع دة رأس ة لقاع ة واإلجمالي دود الفردي بة الح دة بنس د بش ز وتتقي اطر الترآ ة مخ ة بأهمي رف المجموع تعت

رد       . التنظيمية ة والمجال والف ى مستوى الدول راد مستوى التر    . يتبع ائتمان الشرآات مخاطر الترآز عل ان األف ع ائتم آز من خالل الشرآة     يتب
تم              . والجنسية وقطاعات الدخل ذه ت رة ولكن مؤشرات الترآز ه رات في السياسة أو اإلجراءات المبك ى تغيي ؤدي إل ة ت ال توجد مؤشرات تلقائي

  .متابعتها عن آثب ومراقبتها يدويا على أساس ربع سنوي لضمان أن المحفظة خالية من مخاطر ترآز رئيسية
  

  . محددة لمخاطر الترآز يةحالي متطلبات رأسمالال توجد في الوقت ال
  

ترآزات القطاع ضمن  معاسم واحد  تنوي المجموعة إدراجسوف يتم اعتبار مخاطر الترآز ضمنيا في اإلطار االقتصادي الجديد لرأس المال، 
ه مخاطر منفصلة          و. االئتمانيةظة محفالنموذج  ى أن ن يعامل عل وع من المخاطر ل الي ال  عليه، فإن هذا الن تم وبالت د  ي اء رأسمالية   آ هاتحدي أعب
  .محددة

  
   مخاطر األعمال

  
التغيرات في بيئة  عن الناجمةالمستقبلية  أو حجم وهوامش األعمال/هي مخاطر الخسارة نتيجة لتغيرات غير متوقعة قد تطرأ في الحاضر و
  . لكلياألعمال التنافسية واآلثار العامة لدورة األعمال وتراجع أداء االقتصاد ا

  
 تشمل مخاطر األعمال اإليرادات المعرضة لمخاطر خسارتها والمرتبطة بإيرادات وربحية المجموعة ومخاطر السمعة ومخاطر التعويض

  . تستخدم المجموعة في الوقت الحاضر نموذجًا لقياس التأثير المحتمل الناجم عن مخاطر األعمال. على التوالي
 



 
  
  
  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  ) تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠
  

  سياسات إدارة رأس مال المجموعة واختبارات الضغط 
  

في  ٢بيالر /  ٢رات العربية المتحدة المرآزي والذي أآد متطلبات بازل تلتزم المجموعة باللوائح التنظيمية المحددة من قبل مصرف دولة اإلما
  . ٢٠٠٩نوفمبر  ١٧بتاريخ  ٢٧/٢٠٠٩التعميم رقم 

  
على جميع البنوك أن تعد تقييم لكفاية رأس المال  ،وفقًا للخطوط اإلرشادية التي أصدرها مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المرآزي

تمتلك المجموعة منظومة قوية لتقييم ومراقبة وإعداد التقارير الخاصة بكفاية رأس المال، وتعمل . م تقرير شامل سنويًابنظرة مستقبلية وتقدي
 .  ٣بفاعلية على تطوير إطار لتقييم آفاية رأس المال الداخلي تماشيًا مع متطلبات بازل 

  
افتراضات حالة القاعدة وتعكس الميزانية الحالية للمجموعة وتوقعات األعمال الداخلية بنظرة مستقبلية على المال تعتمد عملية تقييم آفاية رأس 
  . وفقًا لظروف العمل االعتيادية

  
د تعتمد عملية تقييم آفاية رأس المال الداخلية المطبقة على رأس المال االقتصادي وتحدد الكفاية آرصيد إمداد رأس المال في صورة الموار

  : تقوم المجموعة بقياس نوعين من آفاية رأس المال هما. خسائر غير متوقعة مقابلرأس المال في صورة دعامة  المالية المتاحة والطلب على
  
 ورصدمن خالل توقع تحقيق صافي الدخل بعد توزيع األرباح % ٨٠القدرة على تحمل خسائر غير متوقعة عند مستوى ثقة  •

 المخصصات، و
من خالل قاعدة رأس مال المجموعة بما في ذلك توقع تحقيق صافي % ٩٩.٩توى ثقة القدرة على تحمل خسائر غير متوقعة عند مس •

  . المخصصات، مع اعتبار قياس األخيرة على أنها المعيار الرئيسي لتقييم آفاية رأس المال ورصدالدخل بعد توزيع األرباح 
  

  : النماذج التالية علىطلب رأس المال االقتصادي  يرتكز
  
 ؛حاآاة مونتو آارلو اعتمادا على نموذج المحفظة للقيمة االئتمانية المعرضة للمخاطرم –مخاطر االئتمان  •
 ؛النهج القياسي/  ٢القيمة السوقية المعرضة للمخاطر متممة بمعيار بازل  –مخاطر السوق  •
 ؛النهج القياسي/  ٢بازل  –المخاطر التشغيلية  •
 ؛ ومدفوعة بالتقلباتالقيمة المعيارية المعرضة للمخاطر ال –مخاطر األعمال  •
 .  نموذج تقلبات دخل الفائدة الصافي للقيمة الحالية –السجل المصرفي / مخاطر سعر الفائدة  •
  

ة     ٢إن نموذج تقييم حجم المخاطر االئتمانية يعتمد بشكل أساسي على معيار بازل  ة المعني ات التبادلي وفقًا للتصنيف الداخلي ويشتمل على العالق
وبال           . المتالزمة ومستويات الترآزات واع المخاطر هو نتيجة نموذج غوسيان آ ل أن ال المجمع في مقاب ومع إدراك  . إن الطلب على رأس الم

  . هذه المحافظل المؤشرات المحددةأهمية التمويل اإلسالمي فإن النماذج المستخدمة تم بنائها بحيث تعالج 
  

وآذلك توقعات آفاية رأس السنوي وفق نظرة مستقبلية  ،التقييم الفعلي الربع السنويو ،يتم رصد نتائج عملية تقييم آفاية رأس المال الداخلية
  . على مدى سنتين استنادًا إلى استراتيجية المخاطر للمجموعة

  
 تطبق المجموعة اختبار ضغط متكامل إلجراء تقييم ربع سنوي لآلثار المحتملة للظروف المالية غير المواتية ومعرفة متغيرات المعدالت

إطار  ضمنتؤثر نتائج اختبار الضغط المتكامل على قابلية البنك لتحمل المخاطر والتي تندرج . الرئيسية في ظل تلك الظروف الضاغطة
عالوة على ذلك تساعد نتائج االختبار على تطوير وتعديل خطط  الطوارئ . المراجعة الدورية التي يجريها البنك الستراتيجية المخاطر لديه

  .في البنك  والتخطيط
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                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 

  
  ) تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠

  
  ) تتمة(سياسات إدارة رأس مال المجموعة واختبارات الضغط 

  
  :ار الضغط المتكامل ما يلييشمل إطار اختب

 التقييم ذو النظرة المستقبلية للسيناريوهات االقتصادية، بما في ذلك ردود األفعال المحتملة وآثار الجولة الثانية،  •
 ر، باإلضافة إلىطقياس الحساسيات في مواجهة بواعث ومعايير المخا •
من الممكن أن يكون لها تأثير آبير على البنك، وتقديم تحليل شامل تحليل األحداث المشابهة لنماذج اختبارات الضغط المعاآسة التي  •

 . بموجب ذلك عن األثر المحتمل من حيث هيكلية الميزانية العمومية واألداء المالي ومستويات رأس المال وخصائص التمويل
 

رة التمويل للمجموعة ووحدات األعمال األخرى تتطلب عملية اختبار الضغط في البنك مشارآة األطراف الرئيسية المعنية بذلك من وحدة إدا
تتم مناقشة نتائج اختبار الضغط الذي . من أجل وضع سيناريوهات ذات الصلة باالقتصاد تتضمن وجهات نظر واقتراحات األطراف المذآورين

  . يتم إجراؤه على مستوى اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة
  

االقتصادية المستخدمة رأس المال إطار اختبار الضغط المتكامل لتقييم نتائج وفاعلية نماذج  إلى جانب ذلك، تعتمد المجموعة على محصالت
  . من مخاطرها النموذجية الناجمة عن رأس المال المعقد ونماذج التمويل الحدبهدف 

 
  إطار إدارة المخاطر والعمليات في مصرف اإلمارات اإلسالمي 

  
ناطق التقليدية إلدارة المخاطر لمصرف اإلمارات اإلسالمي تم تنسيقها بتوازي مع نماذج إدارة المخاطر إن الفلسفة األساسية والمنهجيات و الم

ولكن يتم األخذ في االعتبار تحديات المخاطر الفريدة للمصارف اإلسالمية وآذلك المناطق الخاصة بمخاطر التوافق مع  ،التجارية للمجموعة
  . طر لمصرف اإلمارات اإلسالميالشريعة ضمن حدود عمليات إدارة المخا

  
  . توجد وحدة مستقلة إلدارة المخاطر في مصرف اإلمارات اإلسالمي والتي تعمل بالتعاون مع إدارة المخاطر للمجموعة

  
   -:يمكن تلخيص السمات الرئيسية إلدارة المخاطر في مصرف اإلمارات اإلسالمي فيما يلي

  
  . مارات اإلسالميوحدة إدارة مخاطر مستقلة تابعة لمصرف اإل •
  . عالقة وثيقة مع إدارة المخاطر للمجموعة •
   .، يتم االستعانة بها واستخدامها من قبل مصرف اإلمارات اإلسالميأدوات وعمليات إلدارة مخاطر المجموعة •
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  
  

                               .)ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  ات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيان

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  

  ) تتمة(إدارة المخاطر     ٥٠
  

  : تلخص مسارات األعمال التالية التنسيق مع إدارة المخاطر للمجموعة
  
اتيجية مخاطر في إطار استر تطوير إستراتيجية إدارة مخاطر خاصة بمصرف اإلمارات اإلسالمي وتحديد القدرة على تحمل المخاطر •

   .المجموعة األوسع نطاقًا
 . إعادة تحديد نماذج مخاطر حوآمة الشرآات •
يدعم مصرف اإلمارات اإلسالمي تعرضاته التجارية لخزانة المجموعة، ولذلك فإن مراقبة مخاطر السوق  –إطار عام لمخاطر السوق  •

 . عمل مراجعات دورية لوحدات إدارة المخاطر للمجموعة يتم إدارة تعرضات سجل االستثمار بشكل مستقل مع. تتم بطريقة مرآزية
يتم إدارة اإلطار العام للمخاطر التشغيلية داخليًا من قبل لجنة إدارة المخاطر التشغيلية لمصرف اإلمارات اإلسالمي والتي تستفيد من  •

  .الدعم الدوري من وحدة المخاطر التشغيلية للمجموعة وسياسات ومنهجيات التقييم الذاتي
 . تبني سياسة مخاطر السيولة للمجموعة وفقًا لإلطار العام الذي حددته لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة •
  .لتوجيهات وسياسات المجموعة في إطار العالقة المسموحةاإلطار العام لاللتزام ومكافحة غسيل األموال وفقا  •
يعتبر مصرف اإلمارات اإلسالمي متوافق حاليًا مع النهج . طار العام للمخاطرأسس تأسيس اإل – ١بيالر : ٢االلتزام بمعيار بازل  •

 . سعى لتحقيق منهجية التصنيف الداخلي من خالل استخدام نماذج تصنيف االئتمان التي تم إعدادها بإدارة المخاطر للمجموعةيالقياسي و
 . ٢بيالر : لمجموعةالمدخالت في عمليات تقييم آفاية رأس المال الداخلية على مستوى ا •
   . المدخالت في اختبارات الضغط على مستوى المجموعة •
  

   -:يتم تنفيذ عمليات إدارة المخاطر من خالل لقاءات اإلدارة المنتظمة في االجتماعات التالية
  
واللذين يعمالن  لمجموعةا فيتنفيذيين اثنين من أوائل المدراء ال تتضمن: لجنة مجلس مصرف اإلمارات اإلسالمي لالئتمان واالستثمار •

  .  يشارك رئيس إدارة المخاطر في اللجنة بصفة مدعو. آذلك آأعضاء في مجلس إدارة مصرف اإلمارات اإلسالمي
مديرين تنفيذيين  وتضم أعضاؤها. بقيادة إدارة المخاطر للمجموعة. لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لمصرف اإلمارات اإلسالمي •

 .  من إدارة المخاطر للمجموعة رئيسيين ة وثالث مديرين تنفيذيينخزانالمن  رئيسيين
تضم مراقبين من إدارة تقنية المعلومات للمجموعة وإدارة الموارد البشرية للمجموعة : اللجنة التنفيذية لمصرف اإلمارات اإلسالمي •

 . باإلضافة إلى إدارة التدقيق الداخلي للمجموعة
 . لدى البنك تشمل مدراء من المدراء التنفيذيين: مصرف اإلمارات اإلسالمياللجنة الفرعية للتدقيق لمجلس  •
 . ترفع تقاريرها لوحدة التدقيق الداخلي للمجموعة: إدارة التدقيق الداخلي لمصرف اإلمارات اإلسالمي •
اإلسالمي تحت إدارة  تم وضع سوق المال ومتطلبات المتاجرة التابعة لمصرف اإلمارات: لدى مصرف اإلمارات اإلسالمي الخزانة •

  .الخزينةمرآزية مع 
 . يتبع مصرف اإلمارات اإلسالمي تحت المظلة األمنية للمجموعة: أمن تقنية المعلومات •
لمتابعة استرداد المحفظة القديمة باإلضافة إلى بعض  بالبنك ةالخاص اتستردادااليستعين مصرف اإلمارات اإلسالمي بإدارة : االسترداد •

  . رة الجديدة في جانب الشرآاتالحسابات الخاس
 

   أرقام المقارنة    ٥١
  

تم إعادة تصنيف وإظهار بعض األرقام المقارنة حيثما آان ذلك مناسبًا لتتناسب مع طريقة العرض والسياسات المحاسبية المتبعة في هذه 
  . البيانات المالية
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