
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع)

البیانات المالیة الموحدة للمجموعة

٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

تخضع ھذه البیانات المالیة األولیة لموافقة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي واعتمادھا من قبل المساھمین 
عمومیةخالل اجتماع الجمعیة ال



اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

البیانات المالیة الموحدة للمجموعة 

الصفحةالمحتویات 

٢-١للمجموعة المالیة الموحدة تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات 

٣بیان المركز المالي الموحد للمجموعة

٤بیان الدخل الموحد للمجموعة

٥الشاملة الموحد للمجموعةبیان اإلیرادات

٧-٦بیان التدفقات النقدیة الموحد للمجموعة

٩-٨بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للمجموعة

١١٧-١٠إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة









٤إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                        ا
بیان الدخل الموحد للمجموعة

٢٠١٣دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

إیضاحات
 ---------

٢٠١٣
ألف درھم
 ----------

٢٠١٢
ألف درھم
 ----------

٢٦٩٫٦٤٣٫٣٩٥٩٫٢٣٦٫٣٠٩إیرادات الفوائد
)٢٫٩٧٧٫١٦٣()٢٫٥٨٧٫٩٥٢(٢٦مصروفات الفوائد

 -------------- --------------
٧٫٠٥٥٫٤٤٣٦٫٢٥٩٫١٤٦صافي إیرادات الفوائد

٢٧١٫٦٢٢٫٩٢٢١٫٣٢٥٫١٦٣اإلیرادات من المنتجات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة
)٦٧٢٫٦٦٩()٥٣٩٫٤٣٢(٢٨الصكوك توزیعات أرباح للمودعین واألرباح المدفوعة إلى حاملي 

١٫٠٨٣٫٤٩٠٦٥٢٫٤٩٤صافي اإلیرادات من التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة
 -------------- --------------

صافي إیرادات الفوائد وإیرادات التمویل اإلسالمي والمنتجات االستثماریة 
٨٫١٣٨٫٩٣٣٦٫٩١١٫٦٤٠اإلسالمیة صافیة من توزیعات األرباح للمودعین

٢٫٤١٦٫٦١٩١٫٨٨٤٫٣٨٥إیرادات األتعاب والعموالت 
)٣٢٥٫٤٧٦()٤٥٨٫٠٦٧(مصروفات األتعاب والعموالت

٢٩١٫٩٥٨٫٥٥٢١٫٥٥٨٫٩٠٩صافي إیرادات األتعاب والعموالت 

٣٠٢٢٫٤٨٢٧٠٫٥٥٠صافي الربح / (الخسارة) من أوراق مالیة للمتاجرة 

٣١١٫٧٣٦٫٢١٢١٫٦٧٦٫١٩٨غیلیة أخرى إیرادات تش
 -------------- --------------

١١٫٨٥٦٫١٧٩١٠٫٢١٧٫٢٩٧إجمالي اإلیرادات التشغیلیة 

)٣٫٦٧٤٫٢٥٢()٤٫١١٤٫٩٤٢(٣٢المصروفات اإلداریة والعمومیة

)٨٠٫٠٠٠()٧٩٫٥٠٠(١٥إطفاء موجودات غیر ملموسة 

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

٧٫٦٦١٫٧٣٧٦٫٤٦٣٫٠٤٥األرباح التشغیلیة قبل انخفاض القیمة

)٤٫٠٠٣٫٩٠٨()٤٫٧١٢٫٨٥٥(٣٣صافي خسارة انخفاض القیمة للموجودات المالیة 

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

٢٫٩٤٨٫٨٨٢٢٫٤٥٩٫١٣٧األرباح التشغیلیة بعد انخفاض القیمة  

١٢١٤٦٫٥٣١١١٠٫١١٩ائر) من شركات زمیلة وائتالفات مشتركة(خس/انخفاض القیمة وحصة ربح 

- ١١١١٫٦١٨حصة في شركة تابعة  استبعادأرباح ناتجة عن 

- ١٢١٩٠٫٤٥٩ناتجة عن استبعاد حصة في شركة زمیلةأرباح
 -------------- --------------

٣٫٢٩٧٫٤٩٠٢٫٥٦٩٫٢٥٦قبل الضریبةأرباح المجموعة عن السنة  
)١٥٫٢٣٧()٤١٫١٢٤(رسوم ضریبة

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

٣٫٢٥٦٫٣٦٦بعد الضریبةأرباح المجموعة عن السنة  
==========

٢٫٥٥٤٫٠١٩
========

العائدة إلى:   
٣٫٢٥٦٫٢١٣٢٫٥٥٤٫٠٣٠مساھمي المجموعة

١٥٣غیر مسیطرةحصة 
 ---------------- ------

)١١(
 -----------------

٣٫٢٥٦٫٣٦٦أرباح المجموعة عن السنة 
============

٢٫٥٥٤٫٠١٩
===========

٣٦٠٫٥٢٠٫٤١ربحیة السھم
================

من ھذه البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.١١٧إلى ١٠تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من  جزءاً
.٢إلى ١الصفحات من في اج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في تم إدر



٥ات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                       إلمارا
للمجموعة اإلیرادات الشاملة الموحدبیان 

٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٣
ألف درھم
 ----------

٢٠١٢
ألف درھم
 ----------

٣٫٢٥٦٫٣٦٦٢٫٥٥٤٫٠١٩أرباح المجموعة عن السنة 

للربح أو الخسارة: بنود یحتمل إعادة تصنیفھا الحقاً
یرادات الشاملة األخرى اإل

تحوطات التدفق النقدي:
٢٣٫٠٢٣)١٧٫٦٦٦(الحصة الفعلیة من التغیرات في القیمة العادلة-

احتیاطي القیمة العادلة (أوراق مالیة استثماریة متاحة للبیع):

٤٧٤٫٥٩٩٦٨٨٫٢٣١صافي التغیر في القیمة العادلة-

)٣٦٥٫٧٢٠()٢٤٩٫٥٩٧(المحول إلى بیان الدخلصافي المبلغ-
)١٫١٠٧(١٠٫١٣٦احتیاطي تحویل العملة

 --------------- ---------------
٢١٧٫٤٧٢٣٤٤٫٤٢٧اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة

 --------------- ---------------
٣٫٤٧٣٫٨٣٨٢٫٨٩٨٫٤٤٦إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة

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

عائدة إلى:
٣٫٤٧٣٫٦٨٥٢٫٨٩٨٫٤٥٧مساھمي البنك

)١١(١٥٣حصة غیر مسیطرة
 --------------- ---------------

٣٫٤٧٣٫٨٣٨٢٫٨٩٨٫٤٤٦إجمالي اإلیرادات المعترف بھا للسنة
=================

من ھذه البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.١١٧إلى ١٠تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من  جزءاً
.٢إلى ١الصفحات من تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في 



٦إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                           ا
بیان التدفقات النقدیة الموحد للمجموعة 

٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٣
ألف درھم
 ----------

٢٠١٢
ألف درھم
 ----------

األنشطة التشغیلیة 
٣٫٢٥٦٫٣٦٦٢٫٥٥٤٫٠١٩ة  أرباح المجموعة عن السن
تسویات لبنود غیر نقدیة 

٣٫١١٤٫٧٤٤٣٫١٨٠٫٧١٩خسائر انخفاض قیمة القروض والذمم المدینة  
١٫٢٨٧٫٤٧٥٦٧٣٫٤٩٧خسائر انخفاض قیمة المنتجات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة

٢١٩٫٩٠١١١٩٫٤٥١خسائر انخفاض قیمة األوراق المالیة االستثماریة
)٨٦٫٤٢٣()٩٣٫٣٨٧(تقلیص الفائدة على القروض الضعیفة

٤٧٫٣٤٢٥٨٫٥٥٤إطفاء خسائر القیمة العادلة
٤٤٫٠٨٨٤٣٫٠٣٤خصم رئیسي على األوراق المالیة االستثماریة

)١٨٦٫٦٤٧()١٠٦٫٢٥١(أرباح غیر محققة عن الصرف األجنبي
٧٩٫٥٠٠٨٠٫٠٠٠إطفاء موجودات غیر ملموسة 
٣٠٧٫٨١٢٣٠٠٫٧٩٩استھالك الممتلكات والمعدات 

-)١١٫٦١٨(تابعةشركةفيحصةاستبعادعنناتجة أرباح
)١١٠٫١١٩()١٤٦٫٥٣١(حصة من أرباح شركات زمیلة وائتالفات مشتركة

)٨٨٫٨٠٩(٣٫٢١١االستثماراتغیر المحققة عن الخسائر/(األرباح)
-)١٩٠٫٤٥٩(زمیلةشركة حصة فياستبعادأرباح ناتجة عن 

٢٧٫٢٨٠-إعادة تقییم عقارات استثماریة
 --------------- ---------------

٧٫٨١٢٫١٩٣٦٫٥٦٥٫٣٥٥األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات  والمطلوبات التشغیلیة
)١٫٦٨٥٫٣٣٣()٤٫٦٤٦٫١٧٥(الزیادة في الودائع اإللزامیة دون فوائد

المستحقة في شھادات الودائع لدى المصرف المركزي(الزیادة) /لنقصا
)٥٥٠٫٠٠٠(١٫٣٤٨٫٠٠٧بعد ثالثة أشھر

)١٫٤١٠٫٩٤٦()٢٫٦٠٥٫٢٣٥(الزیادة في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشھر 
)٢١٩٫٢٧٢()٩٩٢٫٠١٥(النقص في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشھر

٣٤٥٫٨١٦)١٫٤١٠٫٨٠٠(لتغیر في المطلوبات األخرى/الموجودات األخرىصافي ا
١٦٨٫٨٨٨)١٧١٫٧٨٥(صافي التغیر في القیمة العادلة للمشتقات 

١٧٫٩٦١٫٨٧٥٢٠٫٦١٤٫٣٩٤في ودائع العمالء (بما في ذلك الودائع اإلسالمیة)الزیادة
)١٣٫١٤٥٫١٠٢()١٨٫٥٨٦٫٧٦١(الزیادة في القروض والذمم المدینة  

)٥٫٦٤٣٫٧٨٦()٢٫٣٤٥٫٨٣٥(الزیادة في ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي
 ------------------- -------------------

٥٫٠٤٠٫٠١٤)٣٫٦٣٦٫٥٣١(صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ------------------- -------------------



٧إلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)                                           ا
بیان التدفقات النقدیة الموحد للمجموعة 

٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٣
ألف درھم

------- ---

٢٠١٢
ألف درھم
 ----------

األنشطة االستثماریة 

الزیادة في األوراق المالیة للمتاجرة (صافي من 
تحركات القیمة العادلة)

)٥٤٥٫٦٠٣()٩٧٫٠٤١(

(الزیادة)/ النقص في األوراق المالیة االستثماریة 
(صافي من تحركات القیمة العادلة)

)١٫٧٨١٫٣٥٥)١٢٨٫٨٣٢

االستثمارات في شركات زمیلة وائتالفات النقص في
٥٠٩٫١٧٨٦٩٫٤٥٩مشتركة

-٥٫٢٠٤بیع استثمار في شركة تابعة
)٣٥٫٠٩٥()٣٥٫٥٨٧((صافي)استثماریةعقاراتفيالزیادة

-١٫٧٦١٫٣١٤تابعةشركةعلىاستحواذ
)١٧٥٫٥١٥(إضافات إلى عقارات ومعدات (صافي)

 -------------------
)١٩٢٫٩٦٥(

 -------------------
١٫٨٣٨٫٧٢١األنشطة االستثماریةصافي التدفقات النقدیة من

 -------------------
١٫٠٧٧٫١٥١

 -------------------
األنشطة التمویلیة 

النقص في ودائع بموجب اتفاقیات إعادة شراء
)١٫٧٨٨٫٧٨٧()٦٦٣٫٧٤٤(

٢٫٩١٩٫٩٠٠١٫٥٥٣٫٩٢٥وال مقترضة أخرى الزیادة في الدین المصدر وأم
٢٫٤٣٣٫٨١٩)٥٫٦٤٠(في قروض الصكوك)/ الزیادةالنقص(

)٢٦٢٫٣٠٠()٣٨٥٫٣٥٢(الفائدة على سندات رأس المال الشق األول
-٣٫٦٤٨٫٤٩٧األولالشقالمالرأسسنداتإصدار

)١٫١١٠٫٣٧٤()١٫٣٨٧٫٩٦٨(توزیعات أرباح مدفوعة 
------- --------- ----------------

٤٫١٢٥٫٦٩٣٨٢٦٫٢٨٣األنشطة التمویلیة صافي التدفقات النقدیة من
 ---------------- ----------------

٢٫٣٢٧٫٨٨٣٦٫٩٤٣٫٤٤٨)٤٥الزیادة في النقد وما یعادلھ (راجع اإلیضاح رقم 
==================

من ھذه البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.١١٧إلى ١٠الصفحات من تشكل اإلیضاحات المدرجة على  جزءاً
.٢إلى ١الصفحات من تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في 



٨
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

العائد لمساھمي المجموعة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رأس المال 
المصدر(أ)

ألف درھم

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

أسھم خزینة

ألف درھم

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

رأس المال  سندات
الشق األول(ب)

ألف درھم

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

احتیاطي عالوة  
األسھم (أ)

ألف درھم

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

االحتیاطي القانوني
واإللزامي (ت)

ألف درھم

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

احتیاطیات  أخرى 
(ت)

ألف درھم

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

احتیاطي القیمة 
العادلة (ت)

ألف درھم

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

احتیاطي تحویل 
العملة (ت)

ألف درھم

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

األرباح المحتجزة

ألف درھم

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

اإلجمالي

ألف درھم

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

حصة غیر مسیطرة

ألف درھم

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

اإلجمالي للمجموعة

ألف درھم

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

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

٢٠٧٫٣٣٦١٠٫١٣٦٣٫٢٥٦٫٢١٣٣٫٤٧٣٫٦٨٥١٥٣٣٫٤٧٣٫٨٣٨------إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة

سندات رأس المال الشق األول

٣٫٦٤٨٫٤٩٧-٣٫٦٤٨٫٤٩٧------٣٫٦٤٨٫٤٩٧--صدرة خالل السنةالم

الفائدة على سندات رأس المال 

)٣٨٥٫٣٥٢(-)٣٨٥٫٣٥٢()٣٨٥٫٣٥٢(--------الشق األول

)٤١٫٨٩٧()٤١٫٨٩٧(----------النقص في الحصة غیر مسیطرة

)١٫٣٨٧٫٩٦٨(-)١٫٣٨٧٫٩٦٨()١٫٣٨٧٫٩٦٨(--------توزیعات األرباح المدفوعة

---)٧٢٫٠٧٣(---٧٢٫٠٧٣----التحویل لالحتیاطیات

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

)١٠٫٠٠٠(-)١٠٫٠٠٠()١٠٫٠٠٠(--------)٣٤(راجع اإلیضاح رقم 

)٨٠٫٣٨٢(-)٨٠٫٣٨٢()٨٠٫٣٨٢(--------الزكاة

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

دیسمبر ٣١الرصید كما في 

٧٫٦٤٨٫٤٩٧١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٧٧٨٫٨٨٨٢٫٨٦٩٫٥٣٣٨٠١٫١٥٩٥٫٣٤٣٩٫٨٢٥٫٦٤٣٤١٫٧١٠٫٧٨٧٤٫٥٢٥٤١٫٧١٥٫٣١٢)٤٦٫١٧٥(٢٠١٣٥٫٥٥٧٫٧٧٥

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

لتفسیر وزارة االقتصاد للمادة رقم  اإلدارة على أنھا تخصیص من حقوق الملكیة.، تمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس١٩٨٤لسنة ٨من قانون الشركات التجاریة رقم ١١٨وفقاً

من ھذه البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.١١٧إلى ١٠تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من  جزءاً

.٢إلى ١الصفحات من تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في 

إیضاحات:
٢٣ید من التفاصیل أرجع لإلیضاح للمز)أ(
٢٤للمزید من التفاصیل أرجع لإلیضاح )ب(

٢٥للمزید من التفاصیل أرجع لإلیضاح (ج)



٩
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

العائد لمساھمي المجموعة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رأس المال 
المصدر(أ)

ألف درھم

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

أسھم خزینة

ألف درھم

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

سندات رأس المال  
الشق األول(ب)

ألف درھم

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

احتیاطي عالوة 
األسھم (أ)

ألف درھم

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

االحتیاطي القانوني
واإللزامي (ت)

ألف درھم

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

احتیاطیات  أخرى 
(ت)

ألف درھم

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

احتیاطي القیمة 
العادلة (ت)

ألف درھم

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

احتیاطي تحویل 
العملة (ت)

ألف درھم

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

لمحتجزةاألرباح ا

ألف درھم

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

اإلجمالي

ألف درھم

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

حصة غیر مسیطرة

ألف درھم

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

اإلجمالي للمجموعة

ألف درھم

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

٧٫٥٨٧٫٥٠٩٣٤٫٩٣٤٫٧٧٤٤٦٫٢٨٠٣٤٫٩٨١٫٠٥٤)٣٫٦٨٦(٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٤٥١٫٤٠٥٢٫٨٦٩٫٥٣٣٢٤٨٫٢٨٩)٤٦٫١٧٥(٢٠١٢٥٫٥٥٧٫٧٧٥ینایر ١الرصید كما في 

٢٫٨٩٨٫٤٤٦)١١(٢٫٥٥٤٫٠٣٠٢٫٨٩٨٫٤٥٧)١٫١٠٧(٣٤٥٫٥٣٤------إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة

سندات رأس المال الشق األول

------------المصدرة خالل السنة 
ل الفائدة على سندات رأس الما

)٢٦٢٫٣٠٠(-)٢٦٢٫٣٠٠()٢٦٢٫٣٠٠(--------الشق األول

)١٫١١٠٫٣٧٤(-)١٫١١٠٫٣٧٤()١٫١١٠٫٣٧٤(--------توزیعات األرباح المدفوعة

---)٢٥٥٫٤١٠(---٢٥٥٫٤١٠----التحویل لالحتیاطیات

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

)٨٫٢٥٠(-)٨٫٢٥٠()٨٫٢٥٠(--------)٣٤(راجع اإلیضاح رقم 

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

دیسمبر ٣١الرصید كما في 

٨٫٥٠٥٫٢٠٥٣٦٫٤٥٢٫٣٠٧٤٦٫٢٦٩٣٦٫٤٩٨٫٥٧٦)٤٫٧٩٣(٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٧٠٫١٢٤٢٫٧٠٦٫٨١٥٢٫٨٦٩٫٥٣٣٥٩٣٫٨٢٣)٤٦٫١٧٥(٢٠١٢٥٫٥٥٧٫٧٧٥

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

لتفسیر وزارة االقتصاد للمادة رقم  ، تمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة على أنھا تخصیص من حقوق الملكیة.١٩٨٤لسنة ٨اریة رقم من قانون الشركات التج١١٨وفقاً

من ھذه البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.١١٧إلى ١٠تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من  جزءاً

٢إلى ١الصفحات من في ة للمجموعة تم إدراج تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول البیانات المالیة الموحد
إیضاحات:

٢٣للمزید من التفاصیل أرجع لإلیضاح )(أ
٢٤للمزید من التفاصیل أرجع لإلیضاح )(ب
٢٥للمزید من التفاصیل أرجع لإلیضاح )(ت



١٠
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

معلومات عن الشركة ١

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

تأسیس البنك بصورة أساسیة لتفعیل الدمج بین بنك اإلمارات الدولي ش.م.ع ("بنك اإلمارات الدولي") وبنك دبي الوطني 
٤بینما اكتمل الدمج من الناحیة القانونیة بتاریخ ٢٠٠٧أكتوبر ١٦دبي الوطني"). أصبح الدمج ساریا بتاریخ ش.م.ع. ("بنك

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

نك وشركاتھ التابعة (یشار إلیھم معا بـ "المجموعة") تشمل الب٢٠١٣دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 
وحصة المجموعة في شركات زمیلة وائتالفات مشتركة.

"). ویتمثل نشاط المجموعة األساسي في الخدمات EMIRATESNBDتم إدراج البنك في سوق دبي المالي (المؤشر: "
مات المصرفیة اإلسالمیة. عنوان موقع البنك على شبكة المصرفیة للشركات والخدمات المصرفیة للمستھلكین والخزینة والخد

.  لمزید من التفاصیل عن أنشطة الشركات التابعة یرجى االطالع على اإلیضاح www.emiratesnbd.comاإلنترنت ھو: 
.٣٩رقم 

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

لمجموعة ھي مؤسسة دبي لالستثمار وھي شركة المساھم الرئیسي فیھا ھو حكومة دبي. إن الشركة األم ل

أساس اإلعداد٢

(أ)  بیان االلتزام ·

لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة  تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً
عن مجلس المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ومتطلبات القوانین الساریة في دولة اإلمارات العربیة والتفسیرات الصادرة 

المتحدة. 

إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة التي تم استخدامھا في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة للمجموعة مبینة أدناه. وتم تطبیق ھذه 
ما لم یذكر خالف ذلك. .لى جمیع السنوات المقدمةالسیاسات بصورة متسقة ع

على إصدار ھذه البیانات المالیة الموحدة للمجموعة ٢٠١٤ینایر ٢٦وافق مجلس اإلدارة بتاریخ 

(ب) أساس القیاس ·

تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا ما یلي: 

األدوات المالیة المشتقة على أساس القیمة العادلة؛ تم قیاس·

من خالل الربح أو الخسارة تم قیاسھا بالقیمة العادلة؛ عادلة األدوات المالیة المصنفة على أنھا قیمة ·

تم قیاس الموجودات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة؛·

ولقیمة العادلة فیما یتعلق بالمخاطر التي یتم تغطیتھا؛تم قیاس الموجودات والمطلوبات المغطاة والمعترف بھا با·

تم قیاس العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة. ·



١١
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

أساس اإلعداد (تتمة)٢

أساس القیاس (تتمة)(ب)

. ما للبنكتشغیلیة یتم عرض ھذه البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھي العملة ال
فإن المعلومات المالیة المقدمة بالدرھم اإلماراتي قد تم تقریبھا إلى أقرب ألف. .لم یذكر خالف ذلك

إن إعداد التقاریر المالیة وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة یتطلب استخدام تقدیرات محاسبیة ھامة محددة. ویتطلب كذلك من 
في إطار تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبیرة من األحكام اإلدارة أن تضع أحكا ماً

أو تلك النقاط التي تكون فیھا االفتراضات أو التقدیرات ذات أھمیة بالنسبة للبیانات المالیة الموحدة للمجموعة قد تم .أو التعقید
(أ). ٣اإلفصاح عنھا في اإلیضاح رقم 

مبادئ التوحید(ج)   

الشركات التابعة: -١

الشركات التابعة ھي جمیع الشركات (بما في ذلك الشركات المھیكلة) التي تسیطر علیھا المجموعة.

تسیطر المجموعة على شركة عندما تستثمر في أو لدیھا حقوق في أو عائدات متنوعة من اشتراكھا في الشركة 
السلطة التي تمتلكھا على الشركة.خالل ك العائدات من ولدیھا القدرة على التأثیر على تل

وجودإلىتشیروالظروفالحقائقكانتإذامستثمرعلىعدمھمنسیطرتھاجدوىتقییمبإعادةالمجموعةتقوم
من تاریخ االستحواذ .الثالثةالسیطرةعناصرمنأكثرأوواحدفيتغییرات یتم توحید الشركات التابعة اعتباراً

لكونھ تاریخ خضوع تلك الشركات إلى سیطرة المجموعة، ویستمر توحیدھا حتى تاریخ توقف ھذه علی ھا، نظراً
السیطرة.

.٣٩مدرج قائمة بالشركات التابعة للمجموعة في اإلیضاح رقم 

أساس التوحید  

ھایة فترة إعداد التقریر. یتم إعداد تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للبنك وشركاتھ التابعة كما في ن
البیانات المالیة للشركات التابعة المستخدمة في إعداد البیانات المالیة المجمعة بنفس تاریخ إعداد تقریر البنك،  

٣١باستثناء شركة اإلمارات للخدمات المالیة ش م خ، وھي شركة تابعة غیر ذات صلة، تنتھي سنتھا المالیة في 
كما في ١٢ي تستخدم المجموعة بیانات حساباتھا المراجعة لمدة مارس، وبالتال دیسمبر. یتم تطبیق ٣١شھراً

السیاسات المحاسبیة المعتمدة على مثل ھذه المعامالت واألحداث في ظروف مماثلة.

للمجموعة كافة األرصدة واإلیرادات والمصروفات واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت الداخلیة 
والمتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة یتم إلغاؤھا.



١٢
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

أساس اإلعداد (تتمة)٢

(ج) أساس التوحید (تتمة)

الشركات التابعة (تتمة))١(

أساس التوحید (تتمة)

ات المفترضة في یتم احتساب مجموعات األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. وتقاس الموجودات القابلة للتحدید والمطلوب
مجموعة األعمال بدایة على أساس قیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ. یتم االعتراف بالتكالیف ذات الصلة باالستحواذ 

كمصروفات في الفترات التي یتم فیھا تكبد التكالیف وتلقي الخدمات.

المناسبللتصنیفالمفترضةالمالیةوالمطلوباتالموجوداتعلىتقییماًتجريتجاریة،أعمالعلىالمجموعةتستحوذعندما
فيالمتجسدةالمشتقاتفصلیشملھذا. االستحواذتاریخفيالصلةذاتاالقتصادیةوالظروفالتعاقدیةللشروطوفقاوتصنف

.علیھقبل المستحوذمنالرئیسیةالعقود

. االستحواذبتاریخالعادلةبالقیمةعتراف بھاالسیتمالشركة المستحوذةقبلمنتحویلھیتوجبطارئمبلغأيإن

ًسیتم االعتراف بھاالتزام،أوأصلإماتعتبرالتيالمحملللمبلغالعادلةللقیمةالالحقةالتغیراتإن المحاسبيللمعیاروفقا
مصنف كحقوقالمحتملمبلغالكاناألخرى. إذاالشاملةاإلیراداتفيكتغییرأوالخسائرأواألرباحضمنإما٣٩رقمالدولي

.المساھمینحقوقضمنالنھایةفيتسویتھیتمحتىقیاسھإعادةعدمیجبمساھمین،

ًبھاالمحتفظحقوق المساھمینحصةفإنمراحل،علىاالندماجتحققإذا بالقیمةتقدیرھایعادالشركة المستحوذةفيسابقا
الخسائر.أواألرباحخاللمناالستحواذبتاریخالعادلة

یتم االعتراف باختیارات كل مجموعة أعمال بمفردھا، فیما إذا كانت حصة مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا (إن وجدت) 
علیھا المحددة.المستحوذالشركةموجوداتصافيمنفي تاریخ االستحواذ بالقیمة العادلة، أو على أساس حصة التناسبیة

یمة العادلة للمبلغ االعتباري المحول لصالح مجموعة األعمال، فإن قیمة الحصة غیر المسیطرة في حال وجود أي زیادة في الق
من قبل المجموعة في  ٌ في الشركة المستحوذ علیھا (إن وجدت)، والقیمة العادلة لحصة حقوق المساھمین المحتفظ بھا مسبقا

دات القابلة للتحدید والمطلوبات في الشركة المستحوذ علیھا الشركة المستحوذ علیھا (إن وجدت)، وصافي القیمة العادلة للموجو
. في الحاالت التي یزید فیھا ٣یتم إدراجھا كشھرة. تمت اإلشارة إلى السیاسة المحاسبیة الخاصة بالشھرة في اإلیضاح رقم 

و الخسارة في تاریخ المبلغ األخیر عن المبلغ األول، یتم االعتراف بالزیادة كأرباح متحصلة من صفقة شراء بالربح أ
االستحواذ.

عند فقدان السیطرة، ال تعترف المجموعة بالموجودات والمطلوبات للشركة التابعة، وأي حصص غیر مسیطرة والمكونات 
األخرى من األسھم ذات الصلة بالشركة التابعة. یتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناجم عن فقدان السیطرة في الربح أو 

ل احتفاظ المجموعة بأي حصة في  الشركة التابعة السابقة، فیتم قیاس مثل ھذه الحصة بالقیمة العادلة في تاریخ الخسارة. في حا
لسیاسة المجموعة المحاسبیة المتعلقة  فقد تلك السیطرة. بعد ذلك یتم احتسابھا على أنھا حصة في رأس المال المستثمر أو وفقاً

على مستوى  تأثیر االحتفاظ بھا.باألدوات المالیة اعتماداً



١٣
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

أساس اإلعداد (تتمة)٢

(ج) مبادئ التوحید (تتمة)

) مؤسسات ذات أغراض خاصة ٢(

المؤسسات ذات األغراض الخاصة ھي مؤسسات تم تأسیسھا لتحقیق غرض محدد تماما مثل توریق موجودات معینة أو 
–البیانات المالیة للمؤسسة ذات األغراض الخاصة إذا رأت المجموعة تنفیذ معاملة إقراض أو قروض معینة. یتم توحید 

أنھا تتولى السیطرة علیھا.–بناء على تقییم جوھر عالقتھا بالمجموعة ومخاطر وامتیازات تلك المؤسسة 

مسیطرة على المؤسسة ذات-من الناحیة الموضوعیة–قد تشیر الظروف التالیة إلى عالقة تكون فیھا المجموعة 
األغراض الخاصة وبالتالي یتم توحید بیاناتھا المالیة: 

تتم ممارسة أنشطة المؤسسة ذات األغراض الخاصة نیابة عن المجموعة تبعا الحتیاجاتھا المحددة حتى تحصل ·
المجموعة على مكاسب من أنشطة تلك المؤسسة؛

لخاصة ولذلك قد تتعرض للمخاطر یكون للمجموعة حقوق في الحصول على معظم منافع المؤسسة ذات األغراض ا·
المتعلقة بأنشطة تلك المؤسسة؛ أو

تحتفظ المجموعة بمعظم المخاطر المتبقیة أو مخاطر الملكیة المتعلقة بالمؤسسة ذات األغراض الخاصة أو ·
موجوداتھا من أجل الحصول على منافع من أنشطتھا.

غراض الخاصة عند التأسیس، وعادة ما تتم إعادة التقییم یتم تقدیر ما إذا كان للمجموعة سیطرة على المؤسسة ذات األ
بتاریخ المیزانیة العمومیة. 

معلومات حول أنشطة التوریق الخاصة بالمجموعة.٧یتضمن اإلیضاح رقم 

إدارة الصنادیق) ٣(

ه الصنادیق في البیانات تتولى المجموعة إدارة وتوجیھ الصنادیق نیابة عن المستثمرین. ال یتم تضمین البیانات المالیة لھذ
المالیة الموحدة ھذه. المعلومات عن نشاط إدارة الصنادیق للمجموعة

.٤٧مبینة في اإلیضاح رقم 

األنشطة االئتمانیة) ٤(

ال تعتبر الموجودات المحتفظ بھا كأمانة أو بصفة ائتمانیة كموجودات تابعة للمجموعة، وبالتالي، ال یتم تضمینھا في البیانات 
).٤٨مالیة الموحدة ھذه (یرجى مراجعة اإلیضاح رقم ال

) معامالت الحصص غیر المسیطرة٥(

تمثل الحصص غیر المسیطرة حقوق المساھمین في شركات تابعة غیر عائدة بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى مالكي البنك، 
المساھمین في المیزانیة العمومیة الموحدة، ویتم إدراجھا على نحو منفصل في بیان اإلیرادات الشاملة الموحد وضمن حقوق 

وبشكل مستقل عن حقوق المساھمین العائدة لمالكي البنك.
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) معامالت الحصص غیر المسیطرة (تتمة)٥(

رعیة ما، بحیث ال یؤدي ذلك إلى فقدان یتم تصنیف التغیرات في حصة حقوق المساھمین في المجموعة ضمن شركة ف
السیطرة علیھا، على أنھا معامالت خاصة بحقوق المساھمین. في مثل ھذه الظروف، یتم تعدیل القیمة الدفتریة للحصص 
المسیطرة وغیر المسیطرة لتعكس التغیرات في الحصص ذات الصلة بالشركة التابعة. في حال وجود أي فرق بین المبلغ 

جبھ تعدیل الحصة غیر المسیطرة، یتم االعتراف بالقیمة العادلة للمبلغ المقابل المدفوع أو المستلم مباشرة في الذي تم بمو
حقوق المساھمین وتنسب إلى المالكین في المجموعة.

)  االئتالفات المشتركة ٦(

الف المشترك ھو ترتیب لدى المجموعة حقوق  في ائتالفات مشتركة وھي شركات تخضع للسیطرة المشتركة. إن االئت
تعاقدي یمارس بموجبھ طرفان أو أكثر نشاط اقتصادي یخضع للسیطرة المشتركة من قبل الطرفین. 

تتضمن البیانات المالیة المجمعة حصة المجموعة من إجمالي األرباح والخسائر المعترف بھا في االئتالفات المشتركة 
ساھمین، من تاریخ بدء السیطرة المشتركة وحتى تاریخ توقف تلك الخاضعة للسیطرة المشتركة على أساس حقوق الم

السیطرة المشتركة. عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر القیمة الدفتریة لالستثمار، یتم إدراج االستثمار كـصفر 
ویتوقف االعتراف بالخسائر، إال في حدود التزام المجموعة (إن وجد).

یة لالئتالفات الخاضعة للسیطرة المشتركة في تاریخ كل میزانیة عمومیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي تتم مراجعة القیمة الدفتر
مؤشر على انخفاض القیمة. في حال وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد واالعتراف بأي خسارة في 

لالسترداد. یتم تحمیل خسارة انخفاض القیمة على بیان الدخل.انخفاض القیمة كلما تجاوزت القیمة الدفتریة المبلغ القابل

عند فقدان السیطرة المشتركة، تقیس المجموعة أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة الخاصة بھ. في حال ظھور أي فرق 
القیمة العادلة لالستثمار بین القیمة الدفتریة لالئتالف األولي الخاضع للسیطرة المشتركة عند فقدان تلك السیطرة ومجموع 

المحتفظ بھ واإلیرادات المتأتیة من التخلص منھ فیتم االعتراف بھ في بیان الدخل.

) الشركات الزمیلة٧(

ولكن ال تسیطر علیھا ھاماًً◌ ویصاحب ذلك بصورة .تتمثل الشركات الزمیلة بالشركات التي یكون للمجموعة فیھا نفوذاً
%. والشركة الزمیلة ھي كیان، ولیست ٢٠تزید عنم ملكیة ذات حق التصویت فیھا بنسب عامة امتالك المجموعة أسھ

ھاماً. شركة تابعة أو مشروع مشترك، ویكون للمجموعة فیھا نفوذاً

من تاریخ اضطالع المجموعة بلعب دور مؤثر فیھا وحتى  والشركة الزمیلة ھي حقوق ملكیة تسري صالحیتھا اعتباراً
المجموعة على تلك الشركة الزمیلة.تاریخ توقف تأثیر
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) الشركات الزمیلة (تتمة)٧(

یتم قیاس االستثمار في الشركة الزمیلة في المیزانیة العمومیة بموجب طریقة حقوق الملكیة، بالتكلفة إضافة إلى التغیرات 
حصة المجموعة في صافي أصول الشركة الزمیلة.التي تلي التغیرات في

تحتسب استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. بموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم قیاس 
إلى التكلفة باإلضافة إلى تغییرات ما بعد االستحواذ  في حصة االستثمار في شركة زمیلة في المیزانیة العمومیة إستناداً

المجموعة من صافي موجودات الشركة الزمیلة.

تعكس األرباح أو الخسائر الحصة من نتائج العملیات في الشركات الزمیلة. حیثما یكون ھناك تغیر معترف بھ في اإلیرادات 
ت الشاملة الشاملة األخرى من قبل الشركات الزمیلة، تقوم المجموعة باالعتراف بحصتھا من ھذه التغیرات في اإلیرادا

األخرى. یتم حذف األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت بین المجموعة والشركات الزمیلة إلى مدى حصتھا 
في الشركات الزمیلة.

یعكس الربح أو الخسارة حصة من نتائج العملیات التشغیلیة للشركات الزمیلة. حیث یكون ھناك تغییر معترف بھ في 
املة األخرى من قبل الشركات الزمیلة، تعترف المجموعة بنصیبھا من ھذه التغییرات في اإلیرادات الشاملة اإلیرادات الش

األخرى. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة إلى الحد المقابل 
للحصة المملوكة في الشركات الزمیلة.

ج حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركات الزمیلة في بیان اإلیرادات الموحد.یتم إدرا

عندما تكون حصة المجموعة من الخسائر في شركة زمیلة مساویة أو أعلى من نسبة مساھمتھا في الشركة الزمیلة، ال 
ددت دفعات نیابة عن الشركة تعترف المجموعة بالمزید من الخسائر، ما لم یكن ھناك التزامات قد ترتبت علیھا أو س

الزمیلة.

بعد تطبیق طریقة حقوق المساھمین، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري أن تعترف بالخسارة اإلضافیة في انخفاض 
القیمة على استثمار المجموعة في شركاتھا الزمیلة. تحدد المجموعة في كل تاریخ میزانیة عمومیة ما إذا كان ھناك أي دلیل 

ضوعي بأن االستثمار في الشركة الزمیلة منخفض القیمة. إذا كان ھذا ھو الحال، تقوم المجموعة باحتساب مقدار مو
انخفاض القیمة على أساس الفرق بین القیمة القابلة لالسترداد من الشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة وتعترف بالقیمة في الربح 

أو الخسارة. 

ة للشركات الزمیلة في نفس تاریخ التقریر الخاص بالمجموعة. حیثما تقتضي الضرورة، یتم إجراء تم إعداد البیانات المالی
تعدیالت على البیانات المالیة للمجموعة لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة للشركات الزمیلة بما یتوافق مع سیاسات المجموعة

في حال عة أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة الخاصة بھ.عند فقدان النفوذ الھام على الشركة الزمیلة، تقیس المجمو
ظھور أي فرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان النفوذ الھام علیھا وبین مجموع القیمة العادلة لالستثمار 

المحتفظ بھ واإلیرادات المتأتیة من التخلص منھ فیحتسب ذلك في الربح أو الخسارة.
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استخدام التقدیرات واألحكامأ)  

یتطلب إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة من اإلدارة أن تضع تقدیرات وافتراضات معینة تؤثر على المبالغ المقررة 
یتطلب من اإلدارة وضع كل محدد،للموجودات والمطلوبات المالیة ومخصصات انخفاض القیمة الناتجة والقیم العادلة. وبش

أحكام ھامة حول تقدیر مبالغ ومواعید التدفقات النقدیة المستقبلیة عند تحدید مستوى المخصصات المطلوبة للقروض والذمم 
المدینة المعرضین النخفاض القیمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قیمة األوراق المالیة االستثماریة غیر المدرجة. یتم 

مستمرة تقییم التقدیرات واألحكام والتي تعتمد على الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى بما في ذلك التوقعات الخاصة بصورة
باألحداث المستقبلیة التي یعتقد بأنھا معقولة في ظل الظروف الراھنة. 

وفیما یلي أھم النقاط التي یتطلب فیھا استخدام التقدیرات واألحكام:

نخفاض قیمة القروض والذمم المدنیة والتمویالت اإلسالمیةمخصصات ا)   ١(

تقوم المجموعة بمراجعة محفظة القروض والذمم المدنیة والتمویالت اإلسالمیة لتقییم انخفاض القیمة بصورة منتظمة. 
كان تقوم المجموعة بوضع األحكام لمعرفة ما إذا ،ولتحدید مدى ضرورة تسجیل مخصص خسارة ما في بیان الدخل

ھناك أي بیانات ملحوظة تدل على وجود نقصا ملموسا في التدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة من قرض أو مجموعة 
قروض متجانسة أو ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي. إن المنھج واالفتراضات المستخدمة في تقدیر قیمة وتوقیت التدفقات 

ظمة لتقلیل أي فروق بین الخسارة المقدرة والخسارة الفعلیة. بصورة منتالنقدیة المستقبلیة یتم مراجعتھا

تقوم المجموعة أیضا .باإلضافة إلى قیام المجموعة بتكوین مخصص مقابل قروض وذمم مدینة للتمویل اإلسالمي
بتكوین مخصص انخفاض قیمة متراكم لالعتراف بأنھ في أي تاریخ للتقریر سوف یكون ھناك مبلغ للقروض والذمم 
المدینة  والذمم المدینة للتمویل اإلسالمي التي تم تخفیض قیمتھا حتى من خالل نقطة إطالق محددة لالعتراف بالخسارة 

التي لم تثبت بعد (والتي تعرف بـ"مدة الظھور"). 

القیمة العادلة لألدوات المالیة ) ٢(

.یة مدرجة في بیان المركز المالي من أسعار مدرجةعندما ال یمكن اشتقاق القیم العادلة لموجودات مالیة ومطلوبات مال
یتم تحدیدھا باستخدام مجموعة من أسالیب التقییم المختلقة التي تشمل استخدام نماذج حسابیة. تكون معطیات ھذه 
النماذج مأخوذة من معطیات ملحوظة لدى السوق إذا كان ذلك ممكنا وإذا تعذر ذلك یكون مطلوبا قدرا من التقدیرات 
لتحدید القیم العادلة. تشمل ھذه التقدیرات أخذ وضع السیولة ومعطیات النماذج في االعتبار مثل العالقات التبادلیة 

والتقلب لمشتقات بتاریخ أطول. 

تخضع القیم العادلة إلطار من المراقبة مصمم لضمان أن یتم تحدیدھا أو تقییمھا من خالل وحدة غیر تلك التي تتحمل 
المخاطر. 

انخفاض قیمة األوراق المالیة االستثماریة المتاحة للبیع) ٣(

تقرر المجموعة أن األوراق المالیة االستثماریة المتاحة للبیع قد تعرضت النخفاض في القیمة عندما یحدث انخفاض 
أو طویل حاد أو طویل األمد في القیمة العادلة إلى أدنى من سعر التكلفة. ویتطلب تحدید إذا ما كان ذلك االنخ فاض حاداً

تقوم المجموعة بتقییم عدة عوامل سوقیة وغیر سوقیة. .األمد وضع األحكام حول ذلك. ولوضع تلك األحكام
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انخفاض قیمة الشھرة) ٤(

ما إذا كان ھناك انخفاض في قیمة الشھرة. وھذا یتطلب تقدیر المبلغ القابل تحدد المجموعة على أساس سنوي
على القیمة المستخدمة من خالل الوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصیص الشھرة لھا. إن تقدیر  لالسترداد اعتماداً

قعة من الوحدات المنتجة للنقد القیمة المستخدمة یتطلب من المجموعة إجراء تقییم للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتو
وكذلك اختیار معدل الخصم المناسب الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

خسارة انخفاض قیمة االستثمارات في شركات زمیلة والشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة)٥(

الخاضعة لسیطرة مشتركة لتقییم تجري اإلدارة مراجعة لحصتھا من االستثمارات في شركات زمیلة والشركات 
انخفاض القیمة على أساس منتظم. ولتحدید ھذا التقییم، تقوم المجموعة بمقارنة المبلغ القابل لالسترداد مع القیمة 
الدفتریة لالستثمار. إن تقییم المبلغ القابل لالسترداد باالعتماد على القیمة المستخدمة یتطلب من المجموعة إجراء 

ات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من الشركات الزمیلة والشركات الخاضعة لسیطرة مشتركة واختیار معدل تقدیر للتدفق
الخصم المناسب الحتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

اإللتزامات الطارئة الناشئة عن التقاضي)٦(

ناشئة عن سیاق العمل المعتاد. یعتمد مخصص نظرا لطبیعة عملیاتھا، قد تدخل المجموعة في إجراءات تقاضي 
المطالبة الطارئة الناشئة عن التقاضي على احتمال تدفق الموارد االقتصادیة ومدى دقة ومصداقیة تقدیر تدفق تلك 
الموارد. تخضع مثل ھذه األمور للعدید من حاالت عدم الیقین، ومن الصعب التنبؤ بما قد تتمخض عنھ نتاجات 

.األمور الشخصیة
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االعتراف باإلیراداتب) 

والمصروفات في بیان الدخل الموحد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، وھو بالفوائد واإلیرادات المماثلةیتم االعتراف 
لعمر المتوقع لألصل أو االلتزام المالي من المبلغ المرحل المعدل المستخدم في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة خالل ا

لألصل أو االلتزام المالي. یتم تعدیل المبلغ المرحل لألصل أو االلتزام المالي إذا قامت المجموعة بمراجعة تقدیراتھا 
ي ویتم تسجیل التغیر للمدفوعات أو المقبوضات. یتم احتساب المبلغ المرحل المعدل على أساس معدل الفائدة الفعلي األصل

في المبلغ المرحل كإیرادات فائدة أو مصروفات فائدة.

یشمل حساب معدل الفائدة الفعلي جمیع الرسوم المدفوعة أو المستلمة التي ھي جزء ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 
أو إصدار أصل أو التزام مالي.تشمل تكالیف المعامالت النفقات اإلضافیة التي یمكن أن تنسب مباشرة لالستحواذ على 

الواردة في بیان الدخل الموحد ما یلي:والمصروفات الفوائد واإلیرادات المماثلةشمل ت

الفائدة على األصول وااللتزامات المالیة بالتكلفة المطفأة على أساس معدل الفائدة الفعلي•
ع على أساس سعر الفائدة الفعلي، والفائدة على األوراق المالیة االستثماریة المتاحة للبی•
على أساس سعر الفائدة الفعليالمحتفظ بھا للتداولالفائدة على األوراق المالیة•

یتم تحصیل دخل الرسوم من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمھا المجموعة لعمالئھا. یتم احتساب دخل الرسوم على 
النحو التالي:

المكتسب جّراء تنفیذ مبادرة مھمة كإیرادات فعلي عندما یتم استكمال ھذه المبادرة. (على سبیل یتم االعتراف بالدخل • 
المثال، الرسوم الناجمة عن التفاوض على، أو المشاركة في التفاوض على أو معاملة لصالح طرف ثالث، كترتیبات 

االستحواذ على حصص أو أوراق مالیة أخرى)؛

تج عن توفیر الخدمات كإیرادات فعلیة بعد تقدیم تلك الخدمات (على سبیل المثال، إدارة یتم االعتراف بالدخل النا• 
األصول والمحافظ االستثماریة وغیرھا من الخدمات االستشاریة االداریة ورسوم الخدمة)، و

تعدیل لسعر الفائدة یتم االعتراف بالدخل الذي یشكل جزءا ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالیة على أنھ• 
الفعلي (على سبیل المثال، رسوم محددة ذات صلة بالتزامات القروض)، ویتم قیده في دخل الفائدة.

دخل یتم االعتراف بالرسوم األخرى ودخل العمولة والمصروفات كخدمات ذات صلة تم تنفذیھا أو تلقیھا. یتم االعتراف ب
في الحصول على أرباح. توزیعات األرباح عندما یثبت حق المجموعة 

(ج) قیاس القیمة العادلة

في تاریخ رئیسيلبیع أصل أو تم دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة في سوق الحصول علیھي السعر الذي یتم العادلة ھالقیمة 
القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تحدث إما:

لألصل أو االلتزام؛ أورئیسيفي سوق ·
في السوق الذي بھ أكبر قدر من الممیزات لألصل أو االلتزامات.رئیسي،في حالة عدم وجود سوق ·

إذا كان ألصل أو  التزام تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقیس المجموعة الموجودات والمراكز الطویلة بسعر 
مراكز القصیر بسعر الطلب.العرض والمطلوبات وال
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العادلةالقیمةقیاس(ج) 

المجموعة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما في نھایة فترة كتابة التقاریر التي حدث خاللھا تعترف
التغییر.

المالیة وغیر المالیةتنطبق القیمة العادلة على كل من األدوات

برنامج والء العمالء)د

تعتمد المجموعة تشغیل برنامج المكافآت الذي یتیح للعمالء الحصول على نقاط عند قیامھم بشراء منتجات باستخدام بطاقات 
سفر، مع مراعاة االئتمان الصادرة عن المجموعة. یمكن بعد ذلك استبدال النقاط بقسائم تسوق أو مبالغ نقدیة أو أمیال ال

تحقیق الحد األدنى لعدد النقاط التي یتم كسبھا. في حین تتم إدارة بعض جوانب ھذا البرنامج داخلیاً، تتم االستعانة بموردین 
خارجیین لتغطیة جوانب أخرى معینة من البرنامج. 

ا بین المنتجات المباعة والنقاط الصادرة، في حال الجوانب التي تتم إدارتھا داخلیاً، تخصص إیرادات البیع التي یتم استالمھ
ویؤخذ بالحسبان أن تكون اإلیرادات المخصصة للنقاط مساویة لقیمتھا العادلة. تحتسب القیمة العادلة عن طریق تطبیق 

التقنیات اإلحصائیة.

ذي یتم تحصیلھ نیابة عن فیما یتعلق بالجوانب التي تدار من قبل طرف ثالث، یتم قید المقابل المخصص الئتمان الجوائز ال
الطرف الثالث في بیان الدخل في وقت تقدیم الجوائز. 

دخل ذو صلة بالعقارات)ھـ

یشمل الدخل المتعلق بالعقارات، دخل اإلیجار الذي یتم احتسابھ على أساس القسط الثابت  طوال مدة اإلیجار.

األدوات المالیة)   و

التصنیف)١

:أوراق مالیة للمتاجرة·

یتم إدراج األوراق المالیة للمتاجرة بصفة مبدئیة بقیمتھا العادلة. یتم إدراج األرباح والخسائر الناجمة عن التغیرات 
في القیم العادلة في بیان الدخل الموحد في السنة التي تنشأ فیھا. یتم إدراج الفائدة المكتسبة وتوزیعات األرباح 

دات التشغیلیة األخرى على التوالي.المستلمة في إیرادات الفوائد واإلیرا

أوراق مالیة استثماریة: ·

محتفظ بھا لحین االستحقاق-١

ذات دفعات ثابتة أو محددة إن الموجودات المحتفظ بھا لحین االستحقاق ھي موجودات مالیة غیر مشتقة
حقاق. ویشمل ذلك بعض واستحقاق ثابت والتي یكون للمجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا لحین االست

أدوات الدین.

، إن وجد) یتم ترحیل االستثمارات المحتفظ بھا لحین االستحقاق بالتكلفة المطفأة (ناقصا انخفاض القیمة

یسمح ببیع االستثمارات المحتفظ بھا لحین االستحقاق في الحاالت التالیة فقط: 

یكون لھ تأثیر على القیمة العادلة؛عندما یكون االستثمار قریبا من االستحقاق بدرجة ال·
تم استالم قدر كبیر من أصل المبلغ؛ ·
حدث منفصل خارج سیطرة المجموعة؛·
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(تتمة)األدوات المالیة)   و

التصنیف (تتمة))١(

أوراق مالیة استثماریة (تتمة)·

(تتمة)محتفظ بھا لحین االستحقاق)١(

اض ائتماني ملحوظ؛ انخف·
دمج أو استبعاد رئیسي لألعمال؛ أو  ·
زیادة في المتطلبات الرأسمالیة النظامیة.  ·

المتاحة للبیع -٢

الموجودات المتاحة للبیع ھي موجودات مالیة لم یتم تصنیفھا كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
بھا لحین االستحقاق. تشمل الموجودات المتاحة األرباح أو الخسائر أو كقروض وذمم مدینة أو محتفظ 

للبیع بعض االستثمارات في الدیون وحقوق الملكیة. قد یتم بیع ھذه الموجودات لتلبیة الحاجة إلى السیولة 
ومعدالت صرف العمالت األجنبیة أو أسعار األسھم.أو نتیجة التغیرات في أسعار الفائدة،

احة للبیع بحریة أو تغطیتھا. یتم ترحیل الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة یجوز بیع الموجودات المالیة المت
إلى بیان اإلیرادات الشاملة األخرى ویتم االعتراف بھ كعنصر منفصل في بیان المركز المالي باستثناء 

یة یتم حالة انخفاض القیمة حیث یتم ترحیل الخسارة المتراكمة إلى بیان الدخل. عند بیع الموجودات المال
في بیان اإلیرادات الشاملة -تحویل القدر الكامل للفرق بین القیمة العادلة والتكلفة  المدرجة سابقاً

إلى بیان الدخل. –األخرى

مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة-٣

والخسارة في قامت المجموعة بتصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
الحاالت التالیة:

على أساس القیمة · عندما تتم إدارة أو تقییم الموجودات أو المطلوبات أو إعداد تقاریر بشأنھا داخلیاً
العادلة 

عندما یلغي التصنیف أو یقلل بشكل كبیر التباین المحاسبي والذي قد یظھر بخالف ذلك، أو ·
مشتقة ضمنیة تعدل التدفقات المالیة بشكل كبیر والتي قد عندما تشمل الموجودات أو المطلوبات أداة ·

تكون مطلوبة بخالف ھذا الغرض بموجب العقد. 

القروض و الذمم المدینة·

تتمثل القروض والذمم المدینة بموجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو یمكن تحدیدھا غیر مدرجة في 
لمدینة عندما تقدم المجموعة أموال أو بضائع أو خدمات مباشرة إلى سوق نشطة. تنشأ ھذه القروض والذمم ا

المدین مع عدم النیة في المتاجرة في الذمم المدینة.

یتم ترحیل القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة (ناقصا انخفاض القیمة) ویشمل: 

القروض المتولدة والقروض المشتركة الممولة عند تولدھا؛ و ·
ین أخرى تم االستحواذ علیھا (تم شراؤھا) من قبل المجموعة سواء من المصدر أو من سندات د·

مصدر أخر شریطة أن ال یتم  إدراجھا في سوق نشطة. 
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(تتمة)األدوات المالیة)   و

االعتراف)     ٢

في أحكام یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المال یة في بیان المركز المالي حینما تصبح المجموعة طرفاً
من ھذا التاریخ بأي أرباح أو خسائر تنشأ نتیجة للتغیرات في القیمة  تعاقدیة خاصة باألداة. یتم االعتراف اعتباراً

وجودات المتاحة للبیع. العادلة للموجودات أو المطلوبات المبینة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو الم
یتم االعتراف بالقروض والذمم المدینة في الیوم الذي یتم فیھ تحویلھا إلى المجموعة أو تستحوذ علیھا المجموعة.

ایقاف االعتراف)  ٣

تقوم المجموعة بایقاف االعتراف بالموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للمجموعة في الحصول على 
قات نقدیة من الموجودات أو عندما تقوم المجموعة بتحویل الحقوق الستالم التدفقات النقدیة التعاقدیة تدف

للموجودات المالیة في معاملة یتم فیھا تحویل جمیع المخاطر واالمتیازات الخاصة بملكیة الموجودات المالیة. یتم 
الحتفاظ بھا من قبل المجموعة كموجودات أو االعتراف بأي حقوق في موجودات مالیة محولة تم إنشاؤھا أو ا

مطلوبات منفصلة .

تقوم المجموعة بایقاف االعتراف بالتزام مالي عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو عندما یتم إلغاؤھا أو 
إنھاؤھا.

ا المالي ولكن تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبھا بتحویل موجودات معترف بھا في البیان الخاص بمركزھ
تحتفظ بكل أو معظم المخاطر واالمتیازات الخاصة باالموجودات  المحولة أو جزء منھا. إذا تم االحتفاط بكل أو 
معظم المخاطر عندئذ ال یتم ایقاف االعتراف بالموجودات المحولة. إن تحویالت الموجودات مع االحتفاظ بجمیع 

إقراض أوراق مالیة ومعامالت إعادة شراء وأوراق -المثال على سبیل–أو معظم المخاطر والمكاسب تشمل 
مالیة مدعمة بموجودات.

تعتبر المعاملة .عند بیع موجودات إلى الغیر مع مبادلة إجمالي معدل العائد المتوافق على الموجودات المحولة 
موعة بجمیع أو معظم المخاطر على أنھا معاملة تمویل مضمونة مشابھة لمعامالت إعادة الشراء حیث تحتفظ المج

واالمتیازات الخاصة بملكیة تلك الموجودات.

القیاس)  ٤

بالقیمة العادلة ، في حالة الموجودات المالیة أو زائداً.یتم االعتراف بالموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة مبدئیاً
ل الربح أو الخسارة، تكالیف  المعامالت العائدة مباشرة إلى المطلوبات المالیة غیر المبینة بالقیمة العادلة من خال

حیازة أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي.

لالعتراف المبدئي تقاس كافة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر وتقاس ،الحقاً
ادلة، ماعدا األدوات التي لیس لھا سعر سوقي مدرج في سوق نشط جمیع الموجودات المتوفرة للبیع بالقیمة الع

بما في ذلك تكالیف فإنھا تقاس بسعر التكلفة،.والتي ال یمكن قیاس قیمتھا العادلة بصورة یمكن االعتماد علیھا
مخصصات خسائر انخفاض القیمة.المعامالت، ناقصاً

مخصصات تقاس جمیع الموجودات المالیة األخرى والمطلوب ات المالیة لغیر المتاجرة بالتكلفة المطفأة ناقصاً
خسائر انخفاض القیمة.
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(تتمة) األدوات المالیة)  و

المشتقات الضمنیة) ٥
یل في سند قابل للتحویل حیث مثل خیار التحو،ھناك بعض األدوات المشتقة المدمجة ضمن أدوات مالیة أخرى

یتم التعامل معھا على أنھا مشتقات مستقلة عندما یكون لھا خصائصھا االقتصادیة ومخاطرھا وال تربط بصورة 
بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة.  وثیقة مع نظیرتھا في العقد األساسي وال یعتبر العقد األساسي مرحالً

قة الضمنیة بالقیمة العادلة مع التغیرات في القیمة العادلة المعترف بھا في بیان الدخل. یتم قیاس ھذه األدوات المشت

مبادىء قیاس القیمة العادلة)    ٦
تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة على أساس سعرھا السوقي المدرج في تاریخ التقریر دون أیة استقطاعات 

، تقدر القیمة العادلة لألدوات المالیة باستخدام نماذج عر السوقي المدرج متوفراًلتكالیف المعامالت. وإذا لم یكن الس
حیثما یكون مناسباً. ویتم ترحیل جمیع التسعیر أو طرق التدفقات النقدیة المخصومة ونماذج تسعیر الخیارات،

ون قیمتھا العادلة سلبیة. األدوات المشتقة كموجودات عندما تكون قیمتھا العادلة إیجابیة وكمطلوبات عندما تك
تستند التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة على أفضل تقدیر عند استخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة،

لإلدارة وتكون نسبة الخصم ھي نسبة السوق ذات الصلة في تاریخ المیزانیة العمومیة لألداة المالیة التي لھا نفس 
تخدام نماذج التسعیر تستند المعطیات على مقاییس السوق ذات الصلة في تاریخ إعداد الشروط والبنود. عند اس

التقاریر .
یتم تفدیر القیمة العادلة لألدوات المشتقة التي ال یتم تداولھا في أسواق مالیة بالمبلغ الذي قد تتسلمھ المجموعة أو 

عتبار أوضاع السوق والجدارة االئتمانیة الحالیة تدفعھ إلنھاء العقد في تاریخ إعداد التقاریر مع األخذ في اال
لألطراف المقابلة.

األرباح والخسائر عند القیاس الالحق)    ٧

یتم إضافة األرباح والخسائر الناشئة من التغییر في القیمة العادلة لفئة "الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
في الفترة التي تنشأ فیھا. یتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة من األرباح أو الخسائر" في بیان الدخل 

التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع مباشرة في بیان اإلیرادات الشاملة األخرى لحین 
المتراكمة المعترف بھا عندئذ فإن األرباح أو الخسائر ،إیقاف االعتراف أو انخفاض قیمة ھذه الموجودات المالیة

في بیان اإلیرادات الشاملة األخرى، یتم االعتراف بھا في بیان الدخل. سابقاً

انخفاض القیمة )  ٨

انخفاض قیمة القروض والسلف 
عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على حدوث انخفاض في  یتم االعتراف بخسائر انخفاض قیمة القروض فوراً

فظة القروض. تحتسب مخصصات انخفاض القیمة على القروض الفردیة وعلى مجموعات قیمة القرض أو مح
القروض التي تقّیم بشكل جماعي. تدرج خسائر انخفاض القیمة كمصروفات في بیان اإلیرادات. یتم تقلیص القیمة 

اض القیمة. الدفتریة للقروض منخفضة القیمة المدرجة في المیزانیة العمومیة باستخدام حسابات مخصص انخف



٢٣
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

األدوات المالیة (تتمة))  و

انخفاض القیمة (تتمة) )٨
ً القروض والسلف المقّیمة فردیا

تقوم المجموعة بتقییم كافة القروض التي تعتبر ھامة بشكل فردي على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس ربع 
عندما تستدعي الحاجة، في حال كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض س نوي، ولعدد مرات أكثر أحیاناً

قیمة القرض. تشمل المعاییر التي تستخدمھا المجموعة لتحدید وجود مثل ھذا الدلیل الموضوعي ما یلي:

صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي یواجھھا المقترض؛·
رة السداد للمبلغ األساسي أو الفائدة؛دفعات تعاقدیة متأخ·
اإلخالل بشروط القرض؛·
االنخفاض في قیمة الضمان القابلة للتحصیل؛·
احتمال تعرض المقترض لالفالس أو مشكالت مالیة أخرى؛ و·
خفض درجة التصنیف االئتماني الخاص بالمقترض من قبل وكالة تصنیف ائتماني خارجیة.·

وفر دلیل موضوعي على انخفاض قیمتھا، یتم تحدید خسائر انخفاض القیمة مع األخذ بالنسبة لتلك القروض التي یت
في االعتبار العوامل التالیة :

إجمالي القروض التي حصل علیھا العمیل من المجموعة؛·
صالحیة النموذج التجاري للعمیل وقدرتھ على مزاولة عملھ التجاري بنجاح في ظل الصعوبات المالیة ·

نقدیة كافیة للوفاء بالذمم المدینة المترتبة علیھ؛وإنتاج تدفقات
حجم ومواعید الدفعات المسددة والمبالغ القابلة المستردة؛·
األرباح المتوقع توزیعھا والتي تكون متوافرة عند التصفیة أو اإلفالس؛·
عة، مدى التزامات الدائنین اآلخرین ممن ھم متقدمین على أو متساوین من حیث التصنیف مع المجمو·

ومدى رغبة الدائنین اآلخرین في االستمرار بتقدیم الدعم للشركة؛
صعوبة تحدید المبلغ الكلي وتصنیف جمیع مطالبات الدائنین وقابلیة تحدید الموقف القانوني والتأمیني ·

حیالھا؛
نجاح؛قیمة الضمان القابلة للتحصیل (أو غیرھا من مخاطر االئتمان األخرى) واحتمال اعادة االستحواذ ب·
إجراء خصومات محتملة ألیة تكالیف ذات صلة باسترداد المبالغ المستحقة؛·
بالعملة المحلیة؛ و· قدرة المقترض على االستالم والسداد بنفس عملة القرض ما لم یكون مقّوماً
عندما یكون متاحاً، وفق أسعار الدین السائدة في األسواق الثانویة.·

عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة للقرض بسعر الفائدة یتم احتساب خسائر انخفاض القیمة
األصلي الفعلي ومقارنة القیمة الحالیة الناتجة مع القیمة الدفتریة الحالیة للقرض. تتم مراجعة مخصصات انخفاض 

كل ثالثة أشھر بحد أدنى وألكثر من ذلك عندما تتطلب الظروف . ویشمل ھذا عادة القیمة للقروض المھمة فردیاً
حاالت إعادة تقییم إمكانیة التنفیذ على أي ضمانات محتفظ بھا، ومواعید وحجم الذمم المدینة الفعلیة المتوقع 
فقط عندما یكون ھناك دلیل معقول وموضوعي على  تحصیلھا. یتم تقدیم مخصصات انخفاض القیمة المقیمة فردیاً

حدوث انخفاض في تقدیرات الخسائر المحددة.
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) انخفاض القیمة (تتمة)٨(

القروض والسلفیات المقیمة بشكل جماعي

یتم تقییم انخفاض القیمة على أساس جماعي في ظرفین:

للتقییم فردیاً، ولتغطیة الخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم یتم تحدیدھا على القروض الخاضعة ·
لمجموعات القروض المتجانسة التي ال تعتبر مھمة بشكل فردي.·

انخفاض القیمة المتكبدة والتي لم یتم تحدیدھا بعد (قروض الشركات)

على الخسارة التي لحقت بھا من خالل دمجھا  یتم تصنیف القروض المقّیمة بشكل فردي والتي لم یتوفر دلیل محدد فردیاً
وفقاً لخصائص المخاطر االئتمانیة ذات الصلة بھا، وذلك لغرض حساب تقدیرات الخسارة الجماعیة. وھذا یعكس معاً

خسائر انخفاض القیمة التي تكبدتھا المجموعة نتیجة ألحداث وقعت قبل تاریخ المیزانیة العمومیة، والتي ال تتمكن 
ا بشكل صحیح. ستكون ھذه الخسائر قابلة للتحدید فقط المجموعة من تحدیدھا على أساس القروض الفردیة، ویمكن تقدیرھ

على أساس فردي مستقبالً. حالما تصبح المعلومات متاحة والتي تحدد خسائر القروض الفردیة داخل المجموعة، یتم 
استبعاد تلك القروض من المجموعة وتقّیم على أساس فردي النخفاض القیمة.

عیة بعد األخذ بعین االعتبار ما یلي :یتم تحدید مخصصات انخفاض القیمة الجما

تجربة الخسارة التاریخیة في محافظ لھا نفس خصائص مخاطر االئتمان (على سبیل المثال، بحسب القطاع أو ·
تصنیف القرض أو المنتج)؛

ین الفترة التقدیریة الممتدة بین حدوث انخفاض القیمة والخسارة التي تم تحدیدھا ویستدل على ذلك من خالل تكو·
المخصصات المطلوبة لتغطیة القروض الفردیة؛ و

خبرة اإلدارة المتمرسة لتحدید ما إذا كانت الظروف االقتصادیة واالئتمانیة الراھنة تشھد مثل ھذا المستوى الفعلي ·
ع للخسائر المتأصلة في تاریخ إعداد المیزانیة العمومیة، واحتماالت أن تكون تلك الخسائر أكبر أو أقل من المتوق

من خالل الخبرة التاریخیة.

تقدر الفترة بین حدوث الخسارة وتحدیدھا من قبل اإلدارة لكل محفظة محددة.
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احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
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) انخفاض القیمة (تتمة)٨(

القروض والسلفیات المقیمة بشكل جماعي

ض والسلف المتجانسة (قروض المستھلكین)مجموعات القرو

تستخدم الطرق اإلحصائیة لتحدید خسائر انخفاض القیمة على أساس جماعي لمجموعات القروض المتجانسة التي ال 
تعتبر مھمة فردیاً، ألن تقییم القرض الفردي ھو أمر غیر عملي.

ا یتم شطب القروض الفردیة، وعند ھذه النقطة تتم یتم إدراج الخسائر في مجموعات القروض ھذه على أساس فردي عندم
إزالتھا من المجموعة. 

لما یلي: ً یتم حساب المخصص على أساس جماعي وفقا

عندما تكون المعلومات التجریبیة الالزمة متوفرة، تتبع المجموعة طریقة "مقارنة تغیرات األسعار". تدمج ھذه الطریقة 
لتقییم حجم القروض التي سیتم شطبھا في التحلیل اإلحصائي للبیانات التار یخیة ونطاق التقصیر والتخلف عن السداد سعیاً

نھایة المطاف نتیجة لألحداث التي وقعت قبل تاریخ المیزانیة العمومیة والتي ال تتمكن المجموعة من تحدیدھا على أساس 
ّمع القروض في فئات وفقا لعدد أیام القروض الفردیة والتي یمكن تقدیرھا بشكل صحیح. بموجب ھذه الطریقة، تج

الدفعات المتأخرة السداد، ویصار إلى استخدام التحلیل اإلحصائي لتقییم أوضاع وتطورات تلك القروض في كل مجموعة 
من حیث التقصیر في السداد إلى یثبت في النھایة بأنھا قروض غیر قابلة لالسترداد.

بذلك، لتقییم الخسائر المتأصلة في كل في الظروف العادیة، توفر الخبرة التاریخی ة المعلومات األكثر موضوعیة وارتباطاً
محفظة، بالرغم من أنھا وفي بعض االحیان تقدم معلومات أقل أھمیة عن الخسائر المتأصلة في محفظة معینة في تاریخ 

دیة والتنظیمیة والسلوكیة التي المیزانیة العمومیة، على سبیل المثال، عندما تكون ھناك تغییرات في الظروف االقتصا
في النماذج اإلحصائیة. في ظل ھذه  تؤدي إلى إحداث تحول في اتجاھات المخاطر في المحفظة، وھو ما ال ینعكس كلیاً
الظروف، تؤخذ عوامل المخاطرة في االعتبار من خالل تعدیل مخصصات انخفاض القیمة المشتقة من تجربة الخسارة 

التاریخیة وحدھا فقط.

شطب القروض والسلف

تشطب القروض عادة (ومخصصات انخفاض القیمة ذات الصلة) بالكامل عندما ال یكون ھناك رؤیة واقعیة لالنتعاش. 
تعتبر القروض آمنة، بعد استالم أي إیرادات متحصلة من بیع األصول أو من الضمانات المحتجزة إن وجدت.

قید انخفاض القیمة عكسیاً

بشكل موضوعي بحدث ما ظھر بعد إذا انخفض مبل غ خسارة انخفاض القیمة في فترة الحقة، وكان ھذا االنخفاض مرتبطاً
االعتراف بانخفاض القیمة، یتم إلغاء شطب القیمة الزائدة عن طریق تخفیض مخصصات انخفاض قیمة حساب القرض 

وفقا لذلك. یتم االعتراف بإلغاء الشطب في بیان الدخل.
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انخفاض القیمة (تتمة))٨(

انخفاض قیمة األوراق المالیة المتاحة للبیع

في تاریخ كل میزانیة عمومیة یتم إجراء تقییم لمعرفة ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض في قیمة 
االعتراف بخسائر انخفاض القیمة، فقط في حال یوجد ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة الموجودات المالیة. یتم

نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي بالموجودات المالیة ("حدث خسارة") وبأن حدث 
للموجودات المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل الخسارة (أو األحداث) لھ تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة 

موثوق.

من  إذا انخفضت قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع، فإن  الفرق بین تكلفة االستحواذ على الموجودات المالیة (صافیاً
أي خسارة في انخفاض القیمة تم االع في أي دفعات أساسیة واالستھالك) والقیمة العادلة الحالیة، ناقصاً تراف بھا مسبقاً

بیان الدخل یتم استبعاده من اإلیرادات الشاملة  األخرى والمعترف بھا في بیان الدخل.

یتم إدراج طرق حساب انخفاض القیمة للموجودات المالیة المتاحة للبیع بمزید من التفاصیل أدناه.

سندات الدین المتاحة للبیع

ع للحصول على أدلة موضوعیة على انخفاض القیمة في تاریخ التقریر، تأخذ عند تقییم سندات الدین المتاحة للبی
المجموعة في االعتبار جمیع األدلة المتاحة، بما في ذلك البیانات القابلة للمراقبة أو معلومات حول أحداث ترتبط تحدیداً

. قد تنطوي ھذه األحداث على  صعوبة بالسندات، مما قد یؤدي إلى إحداث تباطؤ في انتعاش التدفقات النقدیة المستقبلیة
مالیة كبیرة لجھة اإلصدار، أو إخالل في العقد، مثل حاالت التقصیر، أو اإلفالس أو عملیات إعادة ھیكلة مالیة أخرى، أو 

تالشي السوق النشطة لتداول سندات الدین بسبب صعوبات مالیة تتعلق بجھة اإلصدار.

لعوامل األخرى مثل المعلومات حول تصفیة جھة اإلصدار، والشركة والتعرض ھذه األنواع من األحداث المعینة وا
للمخاطر المالیة ومستویات واالتجاھات في حاالت التقصیر لموجودات مالیة مماثلة واالتجاھات االقتصادیة المحلیة 

أو مجت معة لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل واإلقلیمیة والقیمة العادلة للضمانات والكفاالت، یتعین أخذھا في االعتبار فردیاً
موضوعي على انخفاض قیمة سندات الدین.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

األدوات المالیة (تتمة)) و

انخفاض القیمة (تتمة))٨(

األوراق المالیة لحقوق الملكیة المتاحة للبیع

ى انخفاض قیمة األوراق المالیة لحقوق الملكیة المتاحة للبیع معلومات محددة حول قد یشمل الدلیل الموضوعي عل
الجھة المصدرة على النحو المفصل أعاله، ولكنھ قد یتضمن أیضا معلومات عن تغییرات كبیرة في مجال 

یة لحقوق الملكیة المتاحة التكنولوجیا أو األسواق أو االقتصاد أو القانون الذي یقدم الدلیل على أن تكلفة األوراق المال
للبیع قد ال یمكن استردادھا.

إن االنخفاض الكبیر أو طویل األجل في القیمة العادلة للموجودات إلى ما دون مستوى تكلفتھا یشكل أیضا دلیالً
أم ال، یتم تقییم االنخفاض على انخفاض القیمة. في إطار تقییم ما إذا كان ذلك االنخفاض كبیراً في القیمة موضوعیاً

العادلة مقابل التكلفة األصلیة للموجودات في االعتراف األولي. في إطار تقییم ما إذا كان ذلك االنخفاض طویل 
األجل أم ال، یتم تقییم مستوى التراجع مقارنة بالفترة التي كانت القیمة العادلة خاللھا أدنى من التكلفة األصلیة في 

االعتراف األولي.

بخسارة انخفاض القیمة على الموجودات المالیة المتاحة للبیع، فإن المعالجة المحاسبیة للتغییرات بعد االعتراف 
الالحقة في القیمة العادلة لتلك الموجودات تختلف تبعا لطبیعة الموجودات المالیة المتاحة للبیع المعنیة:

الالحق في القیمة العادلة لألداة المالیة في بیان بالنسبة لسندات الدین المتاحة للبیع، یتم االعتراف باالنخفاض -
الدخل عندما یكون ھناك مزید من األدلة الموضوعیة على انخفاض القیمة كنتیجة لحدوث مزید من التقلیصات 
في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المتأتیة عن الموجودات المالیة. عندما ال یتوفر ھناك مزید من األدلة 

یة على انخفاض القیمة، یتم االعتراف باالنخفاض في القیمة العادلة للموجودات المالیة في بیان الموضوع
اإلیرادات الشاملة األخرى. في حال حققت القیمة العادلة لسندات الدین زیادة في فترة الحقة، وكانت ھذه الزیادة 

بحدث ما یظھر بعد االعتراف بخسارة انخفاض القیمة في بیان الدخل، یتم قید خسارة مرتبطة موضوعیاً
من خالل بیان الدخل إلى درجة الزیادة في القیمة العادلة، و انخفاض القیمة عكسیاً

فیما یتعلق باألوراق المالیة لحقوق الملكیة المتاحة للبیع، تعامل جمیع الزیادات الالحقة في القیمة العادلة لألداة -
عتراف بھا في بیان اإلیرادات الشاملة اآلخر. ال یتم قید خسائر انخفاض القیمة المالیة على أنھ معاد تقییمھا ویتم اال

من خالل بیان الدخل. یتم االعتراف باالنخفاضات الالحقة  المعترف بھا على األوراق المالیة لحقوق الملكیة عكسیاً
ي تم فیھ تكبد المزید من الخسائر في القیمة العادلة لألوراق المالیة لحقوق الملكیة في بیان الدخل، إلى الحد الذ

التراكمیة النخفاض القیمة فیما یتعلق بتكلفة االستحواذ على األوراق المالیة لحقوق الملكیة.

العمالت األجنبیة )   ز

دیة المرحلة یتم تحویل البنود النقدیة بالعمالت األجنبیة باألسعار السائدة في تاریخ كتابة التقریر. یتم تحویل البنود غیر النق
في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة. ال یتم إعادة تحویل البنود بالقیمة العادلة بالعمالت األجنبیة باألسعار السائدة

غیر النقدیة التي تم قیاسھا من حیث التكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة.

جودات والمطلوبات بالعمالت األجنبیة إلى درھم اإلمارات العربیة یتم تحویل الموفي البیانات المالیة الموحدة للمجموعة 
المتحدة حسب أسعار الصرف السائدة في تاریخ إعداد التقاریر ویتم ترحیل األرباح والخسائر الناتجة إلى بیان الدخل 

الموحد للمجموعة. 

ھا.یتم تقییم عقود الصرف اآلجلة حسب أسعار السوق المطبقة في تواریخ استحقاق

یتم أخذ فروق تحویل العملة الناتجة عن تحویل صافي االستثمارات في العملیات الخارجیة مباشرة إلى احتیاطي تحویل 
العملة.
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العقارات والمعدات واالستھالك)   ح

االستھالك ال ً متراكم. وتشمل التكلفة التاریخیة التكالیف التي تنسب مباشرة إلى یتم بیان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا
حیازة الموجودات. 

ً.ویتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو یتم االعتراف بھا كأصل مستقل فقط عندما .كما یكون مناسبا
إلى المجموعة ویكون من الممكن قیاس تكلفة البند بصورة یكون من المتوقع تدفق مزایا اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند 

یمكن االعتماد علیھا. ویتم تحمیل تكلفة أعمال اإلصالح والصیانة األخرى في بیان الدخل خالل الفترة المالیة التي تم 
تكبدھا فیھا.

عمر االنتاجي االفتراضي ال یتم استھالك أراضي الملكیة الحرة والموجودات الثابتة التي لیست قید االستعمال. ال
للموجودات الثابتة الخاصة بالمجموعة ھي كما یلي: 

سنة٦٠-٢٥مباني ملكیة حرة
سنوات١٠تحسینات ملكیة حرة

سنوات٧تحسینات على ممتلكات مؤجرة
سنوات٥أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

سنوات٥-٤أجھزة وبرامج كمبیوتر
سنوات٧-٥صرفیة األساسیةبرامج الخدمات الم

سنوات٥-٣سیارات

یتم استھالك الموجودات األخرى على أساس القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة كما ھو مذكور أعاله. 
ات یتم بیان الموجودات الثابتة الغیر مستخدمة بسعر التكلفة. وإذا ما تم استخدامھا یتم تحویلھا إلى فئة العقارات والمعد

لسیاسات المجموعة.  ً المالئمة ویتم استھالكھا وفقا

یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة العائدات مع القیمة الدفتریة. ویتم بیانھا ضمن الدخل 
الموحد للمجموعة.

المخزون )  ط

ویتم تقدیرھا بتكلفة أقل أو صافي القیمة القابلة للتحقیق. یتم یتم االحتفاظ بالممتلكات المكتسبة في تسویة الدیون كمخزون
إدراج التكالیف المباشرة التي تم تكبدھا في مرحلة االستحواذ كجزء من تكلفة المخزون.

على أسعار السوق في  إن صافي القیمة القابلة للتحقیق ھي سعر البیع المقدر في ظروف األعمال االعتیادیة واعتماداً
ھذا التقریر.تاریخ 

ضریبة الدخل والضریبة المؤجلة )ك

یحتسب رسم ضریبة الدخل الحالي على أساس القوانین الضریبیة السائدة أو التي تكون سائدة في تاریخ المیزانیة العمومیة 
للضریبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقیی خاضعاً م المراكز في الدول التي تعمل فیھا الشركة وفروعھا وتحقق دخالً

المتخذة ضمن عوائد الضرائب بشأن الحاالت التي تكون فیھا تعلیمات الضرائب المطبقة خاضعة للتفسیر. وتقوم اإلدارة 
على أساس المبالغ المتوقع تسویتھا مع سلطة الضرائب. كذلك بوضع مخصصات عندما یكون ذلك مناسباً
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ضریبة الدخل والضریبة المؤجلة (تتمة) ) ك

یتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طریقة الموجودات والمطلوبات. یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة  للموجودات 
دات والمطلوبات عن كامل نتائج اآلثار الضریبیة لكافة الفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة بالبیانات المالیة الخاصة بالموجو

والمطلوبات القائمة وبین األساس الضریبي الذي یقابلھا. یتم االعتراف بضرائب الموجودات المؤجلة إلى الحد الذي ُیمكن 
توفیر أرباح خاضعة للضریبة بشكل كافي لمقابلة خصم الفروق الضریبیة المؤقتة. وتقاس ضرائب الموجودات 

توقعة بحیث یتم تطبیقھا للفترة التي یتوقع فیھا تحقق الموجودات أو والمطلوبات المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب الم
سداد المطلوبات.

تتم مراجعة ضرائب الموجودات المؤجلة في نھایة كل عام لتخفیض القیم الدفتریة بالقدر الذي ال یمكن معھ توفر أرباح 
خاضعة للضریبة الستخدام الفروق.

عقارات استثماریة) ل

عة بعقارات معینة كاستثمارات لكسب دخل إیجاري أو لزیادة رأس المال أو لكال الغرضین. یتم قیاس تحتفظ المجمو
بما في ذلك تكالیف المعاملة. تشتمل القیمة المرحلة على تكلفة استبدال العقارات االستثماریة بشكل مبدئي بسعر التكلفة

الة الوفاء بمعاییر االعتراف باستثناء تكالیف الصیانة الیومیة أحد أجزاء عقار استثماري قائم في وقت تكبد التكلفة في ح
یتم بیان العقارات االستثماریة بالقیمة العادلة والتي تعكس ظروف السوق في .للعقار االستثماري عقب االعتراف المبدئي

ارات االستثماریة في بیان الدخل تاریخ التقاریر. یتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للعق
تحت بند "إیرادات تشغیلیة أخرى" في السنة التي تنشأ فیھا.

یتم ایقاف االعتراف بالعقارات االستثماریة عندما یتم استبعادھا أو عندما یتم سحب العقار من االستخدام بالكامل وال یتوقع 
یتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند التخلي أو التصرف تحصیل أي منافع اقتصادیة مستقبلیھ من التصرف فیھ. كما 

بالعقار االستثماري في بیان الدخل تحت "إیرادات تشغیلیة أخرى" في سنة التخلي أو االستبعاد. 

یكون ھناك تغییر في االستخدام یظھر نتیجة إنھاء شغل وفقط عندمایتم إجراء التحویالت للعقارات االستثماریة عندما
لمالك للعقار أو بدء عقد إیجار تشغیلي لجزء كبیر من العقار لطرف أخر أو إنھاء البناء أو التطویر. یتم إجراء ا

على نموذج األعمال. وفقط عندماالتحویالت من العقارات االستثماریة عندما یكون ھناك تغییر في االستخدام اعتماداً

الضمانات المالیة ) م

الي ھو العقد الذي یتطلب من المجموعة أن تقدم دفعات محددة لتعویض حاملیھا عن خسارة حدثت عقود الضمان الم
ألحكام أدوات الدین. ترّحل قیمة مطلوبات الضمان المالي  بسبب عجز مدین معین عن السداد عند االستحقاق، وذلك وفقاً

.إذا أصبح الدفع بموجب العقد مرجحا.بالقیمة المطفأة



٣٠
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
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امتیازات الموظفین) ن

التزامات معاش التقاعد)١(

.تعمل المجموعة بموجب نظام المعاشات الخاص بمواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة المؤھلین لذلك
شات والتأمینات االجتماعیة. ویتم بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة الخاص بالمعا

ھذا ویتم .إجراء ترتیبات المتعلقة بالتعویضات الخاصة بالعاملین خارج الدولة طبقا لألنظمة واألعراف المحلیة
تكوین مخصص كامل لكافة االمتیازات المستحقة. 

تطوعي. وال یترتب على تدفع المجموعة كذلك مساھمات للصنادیق التي یدیرھا األمناء على أساس تعاقدي أو
المجموعة أي التزامات دفع بمجرد دفع تلك المساھمات. یتم االعتراف بالمساھمات كمصاریف مكافأة 
كأحد الموجودات إلى الحد الذي یتوافر  ً الموظفین عند استحقاقھا. ویتم االعتراف بالمساھمات المدفوعة مقدما

بأن یبقي عنده استرداد نقدي أو خصم في المدفوعات المستق بلیة. عادة ما یكون استحقاق ھذه المكافآت مشروطاً
الموظف في الخدمة حتى سن التقاعد أو أن یكمل الحد األدنى لمدة الخدمة. 

برنامج  مكافأة نھایة الخدمة) ٢(

الذي بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، تعمل المجموعة بموجب نظام مكافأة نھایة الخدمة
یشمل كافة الموظفین الوافدین الذین عملوا لدى المجموعة ألكثر من عام.

أدوات التغطیة)  س

عقود المقایضة بأسعار الفائدة وأسواق عقود الخیارات وتشمل األدوات المالیة للتغطیة العقود المستقبلیة والعقود اآلجلة و
دوات للوفاء بمتطلبات عمالئھا وتعامالتھا التجاریة بالنقد األجنبي صرف العمالت األجنبیة. تستخدم المجموعة ھذه األ

ولتغطیة تعرضھا لمخاطر أسعار الفوائد والعملة األجنبیة.

بین أداة مشتقة والبند ذي صلة ٣٩في حالة وجود عالقة تغطیة كما ھو موضح في المعیار المحاسبي الدولي رقم 
یة بالقیمة العادلة  مع احتساب أیة أرباح وخسائر ناتجة كما ھو موضح أدناه. ، یتم قیاس أداة التغطالخاضع للتغطیة

تحتسب القیمة العادلة ألدوات التغطیة المشتقة بنفس الطریقة التي تحتسب بھا القیمة العادلة لألدوات المالیة (راجع إیضاح 
)).٢(أ) (٣رقم 
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أدوات التغطیة (تتمة))  س

.أن طریقة االعتراف بأرباح أو خسائر القیمة العادلة الناتجة یعتمد على ما إذا كانت تلك األداة المشتقة محددة كأداة تغطیة
إما: .و إن كان كذلك ما ھي طبیعة البند الذي تتم تغطیتھ. و تخصص المجموعة عدة مشتقات معینة كما یلي

شتقات تغطیة التعرض للتغییرات في القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بھا أو االرتباطات م·
الثابتة (تغطیة القیمة العادلة)؛ أو

مشتقات تغطیة لتدفقات نقدیة مستقبلیة محتملة بدرجة كبیرة یمكن نسبتھا إلى أصل معترف بھ أو مطالبة أو ·
قدي)، أولمعاملة متوقعة (تغطیة تدفق ن

تغطیة صافي االستثمار في عملیات خارجیة مخصصة كمشتقات تغطیة صافي االستثمار.·

تستخدم محاسبة التغطیة للمشتقات المخصصة بھذه الطریقة شریطة توافر معاییر محددة بھا.  

تغطیة القیمة العادلة)   ١(

للتغیر في القیمة العادلة لموجودات أو مطلوبات یتم تصنیف أداة مشتقة على أنھا أداة تحوط في عالقة تحوط 
معترف بھا أو التزام المؤسسة الذي قد یؤثر على األرباح أو الخسائر، یتم االعتراف مباشرة بالتغیرات في 
القیمة العادلة لألداة المشتقة في بیان األرباح أو الخسائر مع أیة تغیرات في القیمة العادلة للبنود المحوطة التي 

منسوبة إلى المخاطر المحوطة. عندما تنتھي أداة التحوط أو یتم بیعھا أو إنتھاؤھا أو ممارستھا أو عندما تكون
ال یعد التحوط یفي بمعاییر محاسبة التحوط للقیمة العادلة، أو عندما یتم إلغاء تصنیف التحوط، یتم إیقاف 

النقطة بشأن البند المحوط، الذي تم تطبیق محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. فیما یتعق بأیة تسویات إلى ھذه 
طریقة الفائدة الفعلیة علیھ، یتم إطفاؤھا ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من معدل الفائدة الفعلي الُمعاد احتسابھ 

للبند على مدى عمره المتبقي.

تغطیة التدفق النقدي)   ٢(

في تدفقات نقدیة تعزى إلى مخاطر معینة مرتبطة عندما یتم تخصیص المشتقات كأداة تغطیة لتغطیة التقلب 
بموجودات أو مطلوبات معترف بھا أو معاملة محتملة الحدوث من الممكن أن تؤثر في الربح أو الخسارة، فإن 
الجزء الفعال من التغیرات في  القیمة العادلة للمشتقات یتم االعتراف بھا في بیان اإلیرادات الشاملة األخرى 

أرباح/(خسائر) القیمة العادلة". یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء –فق النقدي "تغطیات التد
مباشرة في بیان الدخل..غیر المؤثر

یتم إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة المعترف بھا في "دخل شامل آخر" في بیان الدخل في الفترات 
لتغطیة على األرباح والخسائر. ومع ذلك، عندما تؤدي الصفقة المتوقعة الخاضعة التي یؤثر فیھا البند الخاضع ل

للتغطیة إلى االعتراف بالموجودات غیر المالیة أو المطلوبات غیر المالیة، تتم إزالة األرباح أو الخسائر 
لتكلفة المعترف بھا سابقا في "دخل شامل آخر" من حقوق المساھمین ویتم تضمینھا في القیاس األولي 

الموجودات أو المطلوبات.

فإن أي عند انتھاء فترة أداة تغطیة أو بیعھا، أو عندما تكون التغطیة ال تتوافق مع شروط محاسبة التغطیة،
مكاسب أو خسائر متراكمة قائمة في حقوق المساھمین في ذلك الوقت تبقى في حقوق المساھمین ویتم 

المعاملة المتوقعة في بیان الدخل. في حال أن المعاملة المتوقعة أصبحت االعتراف بھا عند االعتراف النھائي ب
یتم على الفور تحویل األرباح أو الخسائر المتراكمة المبینة في حقوق المساھمین إلى .غیر محتملة الحدوث

بیان الدخل. 
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أدوات التغطیة (تتمة))  س

مشتقات تغطیة صافي االستثمار)    ٣(

عندما یتم تخصیص أداة مالیة مشتقة أو مطالبة مالیة غیر مشتقة كأداة تغطیة لصافي االستثمار في عملیة 
خارجیة، یتم تحقیق الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة ألداة التغطیة في اإلیرادات الشاملة األخرى 

یل العملة. ویتم تحقیق أي جزء غیر فعال من التغیرات في القیمة العادلة لألداة المشتقة فوراًفي احتیاطي تحو
في بیان الدخل. یعاد تصنیف المبلغ المحقق في اإلیرادات الشاملة األخرى في بیان الدخل كتسویة إعادة 

تصنیف عند التخلص من العملیات األجنبیة.

بة التغطیةالمشتقات غیر المؤھلة لمحاس)  ٤(

إن بعض األدوات المشتقة غیر مؤھلة لمحاسبة التغطیة. یتم على الفور االعتراف بأیة تغییرات في القیمة 
العادلة ألي أداة مشتقة غیر مؤھلة للتغطیة المحاسبیة ضمن بیان الدخل.

النقد وما یعادلھ)   ع

ة واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة ذات فترات یشتمل النقد وما یعادلھ على األرصدة لدى المصارف المركزی
األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة بفترات استحقاق أصلیة  استحقاق أصلیة لمدة ثالثة شھور أو أقل ناقصاً

لمدة ثالثة شھور أو أقل. 

مقاصة األدوات المالیة )   ف

تم بیان صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما یكون تتم مقاصة الموجودات و المطلوبات المالیة و ی
ھناك حق قانوني قابل التنفیذ لمقاصة المبالغ المعترف بھا و تكون ھناك رغبة في التسویة على أساس المبلغ الصافي أو 

تحقیق األصل و تسویة المطلوبات في نفس الوقت. 

راءاتفاقیات البیع و إعادة الش)   ص

یتم االفصاح عن األوراق المالیة المباعة التي تخضع التفاقیات إعادة الشراء في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة 
كموجودات مرھونة عندما یكون للمحول إلیھ الحق بموجب العقد أو العرف لبیع أو إعادة رھن الضمانات. ویتم إضافة 

تم بیان األوراق المالیة التي تم شراؤھا بموجب اتفاقیات إعادة بیع (اتفاقیات إعادة المطلوبات المقابلة كودیعة مستقلة. و ی
حیثما یكون مناسباً. یعامل الفرق بین سعر البیع و سعر إعادة .شراء عكسي) كقروض وذمم مدینة لبنوك وعمالء آخرین

ائدة الفعلي. الشراء كفائدة ویتم استحقاقھ على مدى مدة االتفاقیات باستخدام معدل الف

القروض)  ق

بالقیمة العادلة على أساس أنھا عائدات اإلصدار (القیمة العادلة للمبلغ المستلم) صافیة من .یتم االعتراف بالقروض أوالً
و تكالیف المعاملة. ویتم بعد ذلك بیان القروض بالتكلفة المطفأة. یتم إدراج أي فرق بین العائد بعد خصم تكالیف المعاملة

القیمة المستردة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة خالل مدة القروض باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 

عقود االیجار )  ر

یتم تحمیل إجمالي المدفوعات الخاصة بعقود االیجار التشغیلیة مثل إیجارات المباني في بیان الدخل الموحد للمجموعة 
مدى فترة اإلیجار.بطریقة القسط الثابت على 
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ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي)  ش

الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي ھي موجودات مالیة غیر مشتقة بدفعات ثابتة أو متفق علیھا ولیست مدرجة في أي سوق 
انخفاض القیمة.  نشطة. یتم تنفیذ ھذه المنتجات بتكلفة االستھالك ناقص ً ا

التعریفات )  ١(

تستخدم العبارات التالیة في التمویل اإلسالمي :

المرابحة

استنادا على المرابحة ھي اتفاقیة تتعھد بموجبھا المجموعة بأن تبیع للعمیل السلعة التي اشترتھا المجموعة وامتلكتھا،
روط معینة. یشمل سعر البیع تكلفة السلعة وھامش ربح وعد من العمیل بشراء السلعة المشتراة بموجب بنود وش

متفق علیھ.

اإلستصناع

بمواصفات متفق  مطوراً اإلستصناع ھو اتفاقیة بین المجموعة والعمیل تبیع المجموعة بموجبھا إلى العمیل عقاراً
ك بتسلیمھ إلى العمیل في علیھا. تقوم المجموعة بتطویر العقار بنفسھا أو عن طریق مقاول من الباطن وتقوم بعد ذل

تاریخ محدد وسعر متفق علیھ.

اإلجارة

اإلجارة ھي عقد تقوم المجموعة (المؤجر) بموجبھ بتأجیر أصل ما للعمیل (المستأجر) لمدة محددة ومقابل أقساط 
عندما یقوم .إیجار معینة. وقد ینتھي عقد اإلجارة بتحویل ملكیة العقار إلى المستأجر في نھایة العقد. و كذلك

بتحویل جمیع المخاطر والعائدات المتصلة بملكیة األصل المؤجر إلى المستأجر.  ً المصرف فعلیا

المضاربة 

المضاربة ھي عقد بین طرفین بحیث یقدم أحدھما المال و یسمى "رب المال" و األخر یقدم الجھد و الخبرة و یسمى 
عن استثمار ھذه  األموال في مشروع أو نشاط محدد مقابل نسبة من دخل "مضارب" و الذي یعتبر مسئوالً

المضاربة المتفق علیھا مسبقا. وفي حالة الخسارة العادیة یتحمل رب المال خسارة األموال بینما یتحمل المضارب 
یتحمل .في حالة التقصیر أو اإلھمال أو اإلخالل بأي شروط و أحكام عقد المضاربة.ضیاع جھوده. ومع ذلك

رب وحده الخسائر. تقوم المجموعة بدور المضارب عندما تقبل أموال المودعین و بدور رب المال عند المضا
تشغیل ھذه األموال على أساس المضاربة. 

الوكالة

الوكالة ھي عقد تتعھد فیھ المجموعة بتقدیم مبلغ معین من المال لوكیل معین والذي یستثمره حسب شروط معینة 
مبلغ مقطوع من المال أو نسبة من األموال المستثمرة) یلتزم الوكیل بإعادة المبلغ المستثمر في مقابل رسوم محددة (

حالة التقصیر أو اإلھمال أو اإلخالل بأي من بنود وشروط الوكالة. 
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(تتمة)ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي)  ش

باإلیراداتاالعتراف)   ٢(

یتم االعتراف باإلیرادات من المنتجات اإلسالمیة المذكورة أعاله كما یلي :

المرابحة

یمكن احتساب الربح و تحدیده تعاقدیا عند بدایة العقد، و یتم االعتراف بالربح عند تحققھ خالل مدة العقد 
بطریقة معدل الربح الفعال على الرصید المستحق. 

اإلستصناع

احتساب إیراد اإلستصناع وھامش الربح المرتبط بھ (الفرق بین السعر النقدي للعمیل وتكلفة إستصناع یتم 
المصرف اإلجمالیة) على أساس التناسب الزمني.

اإلجارة

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

المضاربة

ة عند توزیعھا من قبل المضارب، بینما یتم تحمیل الخسائر على الدخل یتم االعتراف بإیرادات تمویل المضارب
عند إعالنھا من قبل المضارب.

الوكالة

یتم االعتراف باإلیرادات المتوقعة من الوكالة على أساس االستحقاق خالل الفترة، و یتم تعدیلھا بالدخل الفعلي 
من قبل الوكیل. عند استالمھ. و یتم احتساب الخسائر في تاریخ إعالنھا

األصول غیر الملموسة)    ت

الشھرة)   ١(

تظھر الشھرة عند حیازة الشركات التابعة. 

الشھرة عند  االستحواذ 

تمثل الشھرة عند االستحواذ على شركة أخرى الزیادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في صافي 
المطلوبات وااللتزامات الطارئة الخاصة بالشركة التي یتم االستحواذ القیمة العادلة لألصول القابلة للتحدید و

علیھا. عندما تكون ھذه القیمة الزائدة سالبة (شھرة سالبة) یتم االعتراف بھا في بیان الدخل الموحد للمجموعة 
مباشرة.
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القیاس 

خسائر االنخفاض  یتم قیاس الشھرة بشكل أولي بالتكلفة. بعد االعتراف األولي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً
المتراكم في القیمة. 

لغرض اختبار االنخفاض في القیمة، فإن الشھرة المستحوذة في مجموعة أعمال من تاریخ الحیازة، 
لوحدات التي تنتج النقد أو مجموعات الوحدات التي تنتج النقد، التي من المتوقع أن والمخصصة لكل من ا

تستفید من تعاون المجموعة، بغض النظر ما إذا كانت الموجودات والمطلوبات األخرى المستحوذة تم التنازل 
عنھا لتلك الوحدات.

خفاض القیمة على أساس سنوي وكلما كان تخضع الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصیص الشھرة لھا الختبار ان
ھناك مؤشر على انخفاض قیمة الوحدة المنتجة للنقد. یحدد انخفاض القیمة للشھرة عن طریق تقییم المبلغ القابل 
لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة وحدات منتجة للنقد) ذات الصلة بالشھرة. حیثما یكون المبلغ 

وحدة منتجة للنقد أقل من القیمة الدفتریة، یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة في حساب القابل لالسترداد لكل
األرباح والخسائر. ال یتم إجراء قید عكسي لخسائر انخفاض القیمة للشھر في الفترات التالیة.

من العملیة ضمن تلك الوحدة ا من الوحدة التي تنتج النقد وجزءاً لمستبعدة، فإن عندما تشكل الشھرة جزءاً
الشھرة المرتبطة بالعملیة المستبعدة تدرج في المبلغ المدرج للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة عند استبعاد 
إلى القیمة المتعلقة بالعملیة المستبعدة والجزء من  العملیة. یتم قیاس الشھرة المستبعدة في ھذه الحالة استناداً

بھا.الوحدة التي تنتج النقد المحتفظ 

برامج الحاسوب المرسملة)  ٢(

اإلطفاء التراكمي و خسائر انخفاض  یتم بیان برامج الحاسوب التي اشترتھا المجموعة بسعر التكلفة ناقصاً
القیمة التراكمیة. 

تتم رسملة المصروفات التالیة على أصول برامج الحاسوب فقط عندما تزید من قیمة المزایا االقتصادیة 
ة المتضمنة في أصل معین ترتبط بھ و یتم احتساب جمیع النفقات األخرى عند تكبدھا. المستقبلی

یتم االعتراف باالستھالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع للبرامج من التاریخ الذي 
لالستخدام.  . (ح)٣ج أرجع إلى اإلیضاح فیما یختص بالعمر اإلنتاجي المتوقع للبرامأصبح فیھ البرنامج متاحاً
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األصول غیر الملموسة (تتمة))ت

أصول غیر ملموسة أخرى )   ٣(

یتم قیاس األصول غیر الملموسة التي یتم الحصول علیھا بشكل منفصل في اعتراف مبدئي بسعر التكلفة. إن 
ول غیر الملموسة التي یتم الحصول علیھا من خالل دمج مع شركة ما ھو القیمة العادلة كما سعر تكلفة األص

ھي بتاریخ االستحواذ. بعد االعتراف المبدئي، یتم نقل األصول غیر الملموسة بسعر التكلفة ناقصا أي إطفاء 
الملموسة على أنھا إما متراكم وأي خسائر انخفاض قیمة متراكمة. یتم تقییم العمر اإلنتاجي لألصول غیر 

محددة أو غیر محددة. یتم إطفاء األصول غیر الملموسة التي لھا عمر محدد خالل عمرھا اإلنتاجي االقتصادي 
ویتم تقییمھا النخفاض القیمة عندما یكون ھناك مؤشر بأن قیمة األصل غیر الملموس قد تنخفض. تتم مراجعة 

لملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد في نھایة كل سنة مالیة على فترة اإلطفاء وأسلوب اإلطفاء لألصل غیر ا
األقل. تحتسب التغییرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النموذج المتوقع لالستھالك لمزایا اقتصادیة مستقبلیة 

ر مدمجة في األصل بتغییر فترة أو أسلوب اإلطفاء ( كما یكون مناسبا ) وتعتبر على أنھا تغییر في التقدی
المحاسبي. یتم االعتراف بمصاریف اإلطفاء على األصول غیر الملموسة ذات العمر المحدد في بیان الدخل 

الموحد بفئة المصاریف التي تتفق مع وظیفة األصول غیر الملموسة.

انخفاض قیمة األصول غیر المالیة)    ث

ف العقارات االستثماریة و أصول الضرائب المؤجلة یتم مراجعة المبالغ المرحلة لألصول الغیر المالیة للمجموعة بخال
في كل موعد لتاریخ إعداد التقاریر وذلك لتحدید إذا كان ھناك إي مؤشر على انخفاض القیمة. في حالة وجود مثل ھذا 

المؤشر یتم تقدیر المبلغ الممكن استرداده من األصل. 

المرحل ألصل أو للوحدة المولدة للنقد لھ المبلغ القابل لالسترداد یتم االعتراف بخسارة انخفاض القیمة إذا تجاوز المبلغ 
الخاص بھ. تعتبر الوحدة المولدة للنقد أقل أصل للمجموعة یمكن تحدیده والذي یولد تدفقات نقدیة والتي تعتبر مستقلة عن 

الدخل. یتم تخصیص األصول األخرى و عن المجموعة بشكل كبیر. یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة في بیان 
لتقلیل المبلغ المرحل ألي شھرة تخصص للوحدة ومن ثم  خسائر انخفاض القیمة الخاصة بالوحدات المولدة للنقد أوالً

لتقلیل المبلغ المرحل لألصول األخرى في الوحدة (المجموعة أو الوحدات) على أساس النسبة والتناسب. 

تكالیف بیعھ. عند إن المبلغ المسترد ألصل أو وحدة مولدة لل نقد ھو القیمة األكبر لقیمتھ المستخدمة أو قیمتھ العادلة ناقصاً
تقییم القیمة المستخدمة یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل خصم یعكس تقییمات 

السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المحددة لألصل. 



٣٧
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

الموجودات المحتفظ بھا للبیع)    خ

من  تصنف الموجودات والمطلوبات كبنود محتفظ بھا للبیع في حال كانت قیمتھا الدفتریة ستخضع لتغطیة رئیسیة وتحدیداً
من االستخدام المتواصل. ال یتم إدراج خالل معاملة بیع یتوقع انجازھا خالل عام واحد من تاریخ التصنیف، بدالً

الموجودات والمطلوبات بالقیمة الصافیة. في الفترة التي یتم فیھا االعتراف بالموجودات أو المطلوبات للمرة األولى على 
ومع ذلك، ال یتم أنھا محتفظ بھا للبیع، فإن ھذه الموجودات والمطلوبات تدرج على نحو منفصل في بیان المركز المالي.

إعادة إدراج بیان المركز المالي لفترة المقارنة السابقة المقدمة.

ال یتم .أیھما أقلالمرحل والقیمة العادلة بعد خصم تكلفة البیعبالمبلغالمحتفظ بھا للبیع تقاس ھذه الموجودات والمطلوبات
. ملموسة عند تصنیفھا على أنھا محتفظ بھا للبیعاستھالك أو إطفاء العقارات والمنشآت والمعدات واألصول غیر ال

أطراف ذات عالقة)    ذ

یعتبر الطرف  ذو عالقة بالمجموعة إذا كان :

الطرف یتمتع بالحقوق التالیة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ومن خالل وسیط واحد أو أكثر ،(أ) 

شتركة مع المجموعة؛یسیطر أو مسیطر علیھ من قبل، أو یخضع لسیطرة م) ١(
على المجموعة؛ أو ) ٢( كبیراً لدیھ حصة في المجموعة تمنحھ نفوذاً
لدیھ سیطرة مشتركة على المجموعة .) ٣(

الطرف  شركة زمیلة:(ب)

خاضع لسیطرة مشتركة؛(ج) الطرف ائتالفاً

في إدارة المجموعة الرئیسیة للمجموعة؛(د) الطرف عضواً

مقربا من عائلة أي فرد مشار إلیھ في الفقرة (أ) أو (د)؛ أو،الطرف عضوا(ھـ)

لسیطرة، أو سیطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر )(و خاضعاً من قبل، أو لمن تؤول إلیھ صالحیةالطرف ائتالفاً
التصویت في االئتالف بشكل مباشر من األفراد المشار إلیھم في الفقرة (د) أو (ھـ) ؛ أو

مستحقات ما بعد التوظیف مخصصة لمصلحة موظفي المجموعة، أو ألي ائتالف ھو طرف الطرف خطة من(ز)
ذو عالقة بالمجموعة.

قطاعات التشغیل) ض

ألغراض اإلدارة، تم تقسیم المجموعة إلى قطاعات تشغیلیة على أساس منتجاتھا وخدماتھا التي تدار بشكل مستقل من قبل 
ء القطاعات المعنیة الموضوعة في عھدتھم.مدراء القطاعات المسؤولین عن أدا

یتبع مدراء القطاعات مباشرة إلى إدارة المجموعة التي تجري مراجعة منتظمة لنتائج كل قطاع على حده بھدف 
تخصیص الموارد الالزمة لھ وتقییم أدائھ. تم إدراج إفصاحات إضافیة عن كل من ھذه القطاعات في اإلیضاح رقم 

 )٣٨.(



٣٨
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

٢٠١٣ینایر ١تم تفعیلھا بعدمعاییر و تفسیرات جدیدة )   ظ

تم تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمنقحة التالیة في الفترة الحالیة في ھذه البیانات المالیة الموحدة. لیس 
أو احتساب المعامالتالواردة في ھذه البیانات المالیة ولكن قد تؤثر على العتمادھا أي أثر جوھري على المبالغ

الترتیبات المستقبلیة.

تاریخ السریان (یسمح باعتماده 
مبكراً)

الوصف المعیار

٢٠١٣ینایر ١ ) ھو وضع ١٠الھدف من معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (
حدة عندما یسیطر كیان مبادئ لتقدیم وإعداد البیانات المالیة المو

على كیان واحد أو كیانات أخرى (الكیان الذي یتحكم في كیان 
واحد أو كیانات أخرى) لتقدیم بیانات مالیة موحدة. یحدد مبدأ 
الرقابة، ویضع الضوابط كأساس للتوحید. یحدد كیفیة تطبیق مبدأ 
الرقابة لمعرفة ما إذا كان المستثمر یسیطر على الحصة المستثمر 

ھا وبالتالي یجب توحید الحصة  المستثمر فیھا. یحدد المتطلبات فی
الالزمة إلعداد البیانات المالیة الموحدة.المحاسبیة

معیار التقاریر المالیة الدولیة 
البیانات المالیة –) ١٠رقم (

الموحدة

٢٠١٣ینایر ١ ركة ) بالترتیبات المشت١١یتعلق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (
من خالل التركیز على حقوق والتزامات ھذا الترتیب أكثر من 
التركیز على شكلھ القانوني. ھناك نوعان من الترتیب المشترك: 
العملیات المشتركة واالئتالفات المشتركة. تنشأ العملیات المشتركة 
عندما یكون للمشغل حقوق في الموجودات وااللتزامات ذات الصلة 

الي حساب حصتھ في الموجودات والمطلوبات بالترتیب ویتم بالت
واإلیرادات والنفقات. تنشأ االئتالفات المشتركة عندما یكون لدى 
المشغل حقوق في صافي موجودات الترتیب وبالتالي یتم حساب 
لحصتھ. التوحید النسبي لالئتالفات المشتركة لم  حقوق الملكیة وفقاً

یعد مسموح بھ.

دولیة معیار التقاریر المالیة ال
الترتیبات –) ١١رقم (

المشتركة

٢٠١٣ینایر ١ متطلبات اإلفصاح )١٢معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (شمل ی
لجمیع أشكال الحصص في الكیانات األخرى، بما في ذلك 

ذات األغراض المنشآاتالترتیبات المشتركة، والشركات الزمیلة، 
مومیة.الخاصة وغیرھا من أدوات المیزانیة الع

معیار التقاریر المالیة الدولیة 
اإلفصاح عن –) ١٢رقم (

الحصص في كیانات أخرى

٢٠١٣ینایر ١ لتحسین مبدأ )١٣معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (یھدف 
االتساق والحد من التعقید من خالل تقدیم تعریف دقیق للقیمة 

بات اإلفصاح العادلة ومصدر فردي لقیاس القیمة العادلة ومتطل
المتطلبات، التي إنالتقاریر المالیة الدولیة. معاییرلالستخدام عبر 

توفق بشكل كبیر بین معیار التقاریر المالیة الدولیة ومبادئ 
في الوالیات المتحدة، ال تشمل استخدام المتعارف علیھاالمحاسبة 

محاسبة القیمة العادلة ولكن تقدیم المشورة بشأن كیفیة تطبیقھا 
من قبل معاییر  بھ مسبقاً أو مسموحاً حیث یكون استخدامھا مطلوباً
أخرى ضمن معیار التقاریر المالیة الدولیة أو مبادئ المحاسبة 

في الوالیات المتحدة.المتعارف علیھا

معیار التقاریر المالیة الدولیة 
) (قیاس القیمة ١٣رقم (
العادلة)

٢٠١٣ینایر ١ ) ٢٠١١) (معدل لعام ٢٧الدولي رقم (یتضمن المعیار المحاسبي 
بشأن البیانات المالیة المنفصلة التي تم تركھا بعد أن تم  أحكاماً

في معیار التقاریر ٢٧إدراج أحكام المعیار المحاسبي الدولي 
.١٠المالیة الدولیة 

المعیار المحاسبي الدولي رقم 
)، ٢٠١١) (معدل لعام ٢٧(

"البیانات المالیة المنفصلة"



٣٩
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

(تتمة)٢٠١٣ینایر ١تم تفعیلھا بعد معاییر و تفسیرات جدیدة )   ظ

تاریخ السریان (یسمح باعتماده 
مبكراً)

الوصف المعیار

٢٠١٣ینایر ١ (معدل لعام ٢٨یتضمن المعیار المحاسبي الدولي رقم (  (٢٠١١ (
افة إلى الشركات الزمیلة لیتم متطلبات االئتالفات المشتركة باإلض

احتسابھا على أساس نسبة حقوق المساھمین في أعقاب صدور 
).١١معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم (

المعیار المحاسبي الدولي رقم 
(معدل لعام ٢٨(  (٢٠١١ ،(

"الشركات الزمیلة واالئتالفات 
المشتركة"

٢٠١٣ینایر ١ مرات وتحتسب تكالیف التمویل على ھذه التعدیالت تلغي نھج الم
أساس صافي التمویل.

ار  ى المعی دیالت عل تع
دولي  بي ال ١٩المحاس

"امتیازات الموظفین".



٤٠
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)٣

معاییر و تفسیرات جدیدة لم یتم تفعیلھا بعد )   غ
دیسمبر٣١فيالمنتھیةالمالیةللسنةبعدتفعیلھایتملموتفسیراتالمعاییرعلىوتعدیالتالمعاییربعضھنالك

البیاناتھذهإعدادعندتطبیقھایتململذلكالمعاییرلھذهالمبكراالعتمادالمجموعةاختیارعدمومع، ٢٠١٣
الموحدةالمالیة

تاریخ السریان (یسمح باعتماده 
مبكراً)

الوصف المعیار

لم یتم تحدیدھا بعد ٣٩ھذا المعیار كبدیل للمعیار الدولي للمحاسبة رقم تم إصدار 
والذي یحافظ على ولكن یسھل نموذج القیاس المختلط 
وینشيء فئتي قیاس أساسیتین للموجودات المالیة وتحدیدا 
التكلفة المستھلكة والقیمة العادلة. یعتمد أساس التصنیف على 
نموذج عمل الشركة وخصائص التدفق النقدي التعاقدي 

وجودات المالیة. یستمر تطبیق التوجیھات الخاصة للم
باالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وحساب التحوط 

. ٣٩الواردة في المعیار الدولي للمحاسبة رقم 

یشتمل مشروع االستبدال أیضا على المراحل الثالثة التالیة:

الموجودات والمطلوبات المالیة.تصنیف وقیاس )أ
وذج تخفیض ذو نظرة نم–طریقة التخفیض )ب

مستقبلیة یعكس خسائر االئتمان مقارنة بنموذج 
الخسارة المتكبدة بموجب معیار المحاسبة الدولي 

.٣٩رقم 
تم إصدار مسودة مراجعة لھذه –حساب التحوط )ت

المرحلة والتي تتعامل مع حسابات التحوط العامة 
فقط.

معیار التقاریر المالیة الدولیة 
المالیةاألدوات –) ٩رقم (

٢٠١٤ینایر ١ بعضوتوضحالتطبیقلتوجیھاتالتعدیالتھذه
المالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتمقاصةمتطلبات

المیزانیةفي

تعدیالت على المعیار 
ومعیار ٣٢المحاسبي الدولي 

"عرض ٧التقاریر المالیة رقم 
".المالیةاألدوات

٢٠١٤ینایر ١ التوقف عن حساب التحوط عند یمنح التعدیل إعفاء من
لطرف مقابل مركزي معاییر استیفاء إحالل أداة تحوط 

محددة.

األدوات المالیة: تعدیالت على 
االعتراف والقیاس في المعیار 

٣٩المحاسبي الدولي رقم 
"إحالل المشتقات"

٢٠١٤ینایر ١ یتناول ھذا التعدیل اإلفصاح عن المعلومات حول المبلغ القابل 
رداد نتیجة النخفاض قیمة الموجودات إذا كان المبلغ لالست

یستند إلى القیمة العادلة ناقص تكالیف االستبعاد

تعدیالت على المعیار 
"انخفاض ٣٦المحاسبي الدولي 

قیمة الموجودات على 
إفصاحات المبالغ المستردة"

والمراجعات والتفسیرات. استنادا إلى التقییم، فإن المعاییر قامت المجموعة بتقییم تأثیر المعاییر أعاله، والتعدیالت على المعاییر
المذكورة أعاله والتعدیالت على المعاییر والمراجعات والتفسیرات لیس لھا أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة 

على نتائج المراحل األخرى لمشروع ٩ة معیار التقاریر المالیة الدولیتأثیر للمجموعة كما في تاریخ التقریر. من المرجح أن یعتمد 
لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة.٣٩استبدال المعیار المحاسبي  الدولي 



٤١
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

نقد وودائع لدى المصرف المركزي٤

٢٠١٣
ألف درھم

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

٢٠١٢
ألف درھم

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

٣٫٦٣٥٫٠٩٦٢٫٤٩٧٫٢٤٨نقد 

١٨٫٩٦٥٫٠٢٦١٤٫٣١٨٫٨٥١دى المصرف المركزي بدون فوائدودائع إلزامیة وخاصة ل

٢٫١٣٢٫٤٠٠٤٫٧٥٠٫٧٦٣استثمارات لدى المصرف المركزي یترتب علیھا فوائد

١٣٫٦٢٢٫٤٧٦٩٫٢٠٥٫٠٠٠شھادات ودائع لدى المصرف المركزي یترتب علیھا فوائد
 ----------------- -----------------

٣٨٫٣٥٤٫٩٩٨٣٠٫٧٧١٫٨٦٢
==================

تم االحتفاظ بمتطلبات االحتیاطي لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بدرھم اإلمارات والدوالر األمریكي ولیست متاحة 
كل شھر الستخدام المجموعة في عملیاتھا الیومیة وال یمكن سحبھا دون موافقة المصرف المركزي. یتغیر مستوى االحتیاطي المطلوب

إلى التعمیم رقم:  . ٢٢/١١/١٩٩٩بتاریخ ٢١/٩٩طبقا لتوجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي إستناداً

مستحق من البنوك٥

محلیة ٢٠١٣دیسمبر ٣١
ألف درھم 

 --------

أجنبیة 
ألف درھم
 --------

إجمالي 
ألف درھم
 --------

١٫١٣١٫٩٢٩٩٫٣٠٦٫١١١١٠٫٤٣٨٫٠٤٠قروض ألجل 

٦٩٢٫٢٥٢٩٫٤٩٢٫٤٩٩١٠٫١٨٤٫٧٥١لیلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصیر األجل 
 ------------- ------------- -------------

١٫٨٢٤٫١٨١١٨٫٧٩٨٫٦١٠٢٠٫٦٢٢٫٧٩١إجمالي المستحق من البنوك 
)٣٥٫٦٣٠()٣٥٫٦٣٠(-مخصصات محددة النخفاض القیمة 

--- ---------- ------------- -------------
١٫٨٢٤٫١٨١١٨٫٧٦٢٫٩٨٠٢٠٫٥٨٧٫١٦١
=====================

محلیة ٢٠١٢دیسمبر ٣١
ألف درھم 

 --------

أجنبیة 
ألف درھم
 --------

إجمالي 
ألف درھم
 --------

٢٫١٢١٫٤٨٧٩٫٤٥٢٫٥٤٣١١٫٥٧٤٫٠٣٠قروض ألجل 

٢٧٣٫٥٦٤٥٫٦٦٥٫١٠٠٥٫٩٣٨٫٦٦٤دة ، تحت الطلب وبإشعار قصیر لیلة واح
 ---------- ------------ -------------

٢٫٣٩٥٫٠٥١١٥٫١١٧٫٦٤٣١٧٫٥١٢٫٦٩٤إجمالي المستحق من البنوك 
)٣٤٫٢٤٧()٣٤٫٢٤٧(-مخصصات محددة النخفاض القیمة 

 ---------- -------------- -------------
٢٫٣٩٥٫٠٥١١٥٫٠٨٣٫٣٩٦١٧٫٤٧٨٫٤٤٧

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

(% ١٫٤العائد على ھذه اإلیداعات متوسطكان  ً % سنویا).١٫٣: ٢٠١٢سنویا



٤٢
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

القروض و الذمم المدینة٦

٢٠١٣
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

حسب النوعأ)   
١٠٠٫٢٥٨٫٩٩٩٨٤٫٣٢٦٫٥١٦سحوبات على المكشوف

١٠٧٫٥٢٤٫٦٨١١٠٦٫٨١١٫٩٥٤قروض آلجل
٤٫٦٢٩٫٧٨٨٣٫٢٤٧٫٥٨٠قروض مقابل إیصاالت أمانة

٥٫٥١٢٫٠٣٨٢٫٧٧٧٫٧٩٧سندات مخصومة
٤٫٠٢٩٫٤٢٨٣٫١٩٦٫٨٦٧ذمم مدینة لبطاقات االئتمان

١٫١١٨٫٠٧٣٥٩٧٫٨٠٩أخرى
 ---------------- -----------------

٢٢٣٫٠٧٣٫٠٠٧٢٠٠٫٩٥٨٫٥٢٣مم المدینةإجمالي القـروض و الذ
٢٥٥٫١٧٣٤١٦٫٥٤٩أدوات دین أخرى

 ---------------- -----------------
٢٢٣٫٣٢٨٫١٨٠٢٠١٫٣٧٥٫٠٧٢إجمالي القـروض و الذمم المدینة

)١٤٫٥٠٩٫٢٣٢()١٧٫٣٣٨٫٠١٠(ناقصاً: مخصص انخفاض قیمة القروض
 --------------- -----------------

٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠١٨٦٫٨٦٥٫٨٤٠
==================

٢٩٫٦٢٩٫٧٨٨إجمالي القروض و الذمم المدینة التي تعرضت النخفاض في القیمة
=========

٢٨٫٧١٦٫٧٤١
=========

٢٠١٣حسب القطاع : ب)  
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

١٨١٫٦٤٣٫٧٠٩١٦٨٫٠٥٨٫١٣٦الشركات 

٢٣٫٧٥٨٫٨٠٧١٨٫٠٧١٫٣٩٦األفراد 

٢٢٫٩٢٠١٧١٫٠٠٠الخزینة 

٥٦٤٫٧٣٤٥٦٥٫٣٠٨أخرى
 --------------- ----------------

٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠١٨٦٫٨٦٥٫٨٤٠
==================



٤٣
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

القروض والذمم المدینة (تتمة): ٦

لمحدد في القیمةالحركة في مخصصات االنخفاض ا
٢٠١٣

ألف درھم
 ----------

٢٠١٢
ألف درھم
 ----------

١١٫٢٦٩٫١٥٤٨٫٠٥٦٫٧٩٢ینایر ١الرصید كما في 
٢٫٩٨٤٫٩٦٢٣٫٨٩٠٫١٣٨مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل العام 

)٥٢٢٫٠٥٧()١٨٠٫٧٧٣(عملیات استرداد خالل العام 
على ا )٨٦٫٤٢٣()٩٣٫٣٨٧(لقروض منخفضة القیمة الفائدة التي تم قیدھا عكسیاً

)٧٣٫٥٨٦()١٢٧٫٧٣٣(مبالغ مشطوبة خالل العام 
٤٫٢٩٠)٤٫٨٤٩(تبادل وتعدیالت أخرى 

 --------------- ---------------
١٣٫٨٤٧٫٣٧٤١١٫٢٦٩٫١٥٤دیسمبر ٣١الرصید كما في 

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

ات االنخفاض الجماعي للقیمة الحركة في مخصص

٣٫٢٤٠٫٠٧٨٣٫٤٢٧٫٤٤٠ینایر ١الرصید كما في 
٣٢٤٫٦١٦٢٧١٫٢٣٨مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل العام 

)٤٥٨٫٦٠٠()١٤٫٠٦١(خالل العامعملیات االسترداد
-)٦٥٫٧٢٥(اإلسالمیةالمصرفیةللخدماتالتحویل

-٥٫٧٢٨تبادل وتعدیالت أخرى
 --------------- ---------------

٣٫٤٩٠٫٦٣٦٣٫٢٤٠٫٠٧٨دیسمبر ٣١الرصید كما في 
 --------------- ---------------

١٧٫٣٣٨٫٠١٠١٤٫٥٠٩٫٢٣٢اإلجمالي
=================



٤٤
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

توریق القروض٧

ألصول في ایرلندا وجزر كایمان لتوریق األصولتأسیس شركات اإلمارات دبي الوطني لتمویل ا) أ(

١المحدودة، وبتاریخ ١، تم تأسیس شركة اإلمارات دبي الوطني لتمویل األصول رقم ٢٠١٢یونیو ٨بتاریخ 
المحدودة وفقا لقانون الشركات ٢، تم تأسیس شركة اإلمارات دبي الوطني لتمویل األصول رقم ٢٠١٢یونیو 

كشركات ذات أغراض خاصة. تتمثل األنشطة الرئیسیة لھذه الشركات في شراء محافظ (ایرلندا وجزر كایمان) 
القروض من خالل إصدار السندات.

ملیون درھم ١٫٨٧٦، قامت المجموعة بتحویل قروض الشركات والذمم المدینة التي تبلغ ٢٠١٢أكتوبر ٩بتاریخ 
ودة (التي تم تأسیسھا بموجب قانون الشركات المحد١إلى شركة اإلمارات دبي الوطني لتمویل األصول رقم 

اإلیرلندي). ومع ذلك أبقت المجموعة على كافة مخاطر ومكاسب االئتمان المرتبطة بتحویل الموجودات، وھكذا 
تواصل المجموعة االعتراف بھذه الموجودات ضمن القروض والمطلوبات وتحتسب التحویالت على أنھا 

المضمونة بموجب ھذه ملیون درھم١٫٨٧٦ج المطلوبات ذات الصلة بمبلغ معامالت تمویل مضمونة. یتم إدرا
تحت الدیون الصادرة وغیرھا من األموال المقترضة وتحّمل على التكالیف المطفأة. إضافة لذلك، الموجودات،

ھا المحدودة (التي تم تأسیس٢أبرمت المجموعة، من خالل شركة اإلمارات دبي الوطني لتمویل األصول رقم 
بموجب قانون الشركات في جزر كایمان)، اتفاقیة مبادلة العائد الكلي بالرجوع إلى مطلوبات ھذه السندات، وبذلك 

تبقي المجموعة على جمیع المخاطر والمكاسب المقترنة بالتعرض لھذا النوع من القروض.

من الشركات ذات األغراض نتیجة تعرض المجموعة لمخاطر ملكیة غالبیة أسھم الشركات ومكاسب ھذا القسم 
معیار التقاریر یتم دمج حصة المجموعة في الشركات ذات األغراض الخاصة بالتوافق مع ،الخاصة متعددة البیع
.١٠المالیة الدولیة رقم 

، بلغت قیمة قروض الشركات ورصید الذمم المدینة المحولة إلى شركة األغراض ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
ملیون درھم، وبلغت قیمة المدیونیة المرتبطة بھا والمضمونة بھذه األصول والمدرجة ١٫٨٣٠ا الخاصة في إیرلند

ملیون درھم.١٫٨٣٠تحت بند الدیون الصادرة وأموال مقترضة أخرى 

تأسیس امیرتس ان بي دي اوتو فاینانس لیمتد وامیرتس ان بي دي اوتو فاینانسنج لیمتد لتوریق الموجودات. ) ب(

تأسست امیرتس ان بي دي اوتو فاینانس لیمتد ("إیھ بي سي") بموجب قانون الشركات ،٢٠٠٩سبتمبر ١٠في 
والمسجلة في جیرسي كشركة محدودة. إن النشاط الرئیسي للشركة ھو شراء محافظ ١٩٩١في (جیرسي) لعام 

القروض عن طریق إصدار السندات.

وتو فاینانسنج لیمتد ("ریباك") بموجب قانون الشركات في تأسست امیرتس ان بي دي ا،٢٠٠٩سبتمبر ١٠في 
والمسجلة في جیرسي كشركة محدودة. إن النشاط الرئیسي للشركة ھو االستثمار في ١٩٩١(جیرسي) لعام 

السندات واألوراق المالیة عن طریق إصدار السندات.



٤٥
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

توریق القروض (تتمة)٧

ان بي دي اوتو فاینانس لیمتد وامیرتس ان بي دي اوتو فاینانسنج لیمتد لتوریق الموجودات (تتمة). تأسیس امیرتس )   ج(

ملیون درھم، ٩٦٨٫٥، قامت المجموعة بتحویل قروض سیارات األفراد ومطلوبات تصل إلى ٢٠١٠أغسطس ١٠في 
ن المرتبطة بتحویل الموجودات. نظراًمع اإلبقاء على مخاطر االئتما،) إلى إیھ بي سي٢٠١٠دیسمبر ٣١(كما في 

تواصل المجموعة االعتراف بھذه الموجودات ضمن القروض ،إلبقائھا على مخاطر ومكاسب الموجودات المحولة
٨٥٧والمطلوبات وتحتسب التحویالت على أنھا معامالت تمویل مضمونة. تم إدراج المطلوبات ذات الصلة بمبلغ 

تحت الدیون الصادرة وغیرھا من األموال المقترضة وتحّمل على جب ھذه الموجودات،المضمونة بمو،ملیون درھم
، یتم التكالیف المطفأة. نتیجة تعرض المجموعة لمخاطر ومكاسب ملكیة غالبیة أسھم الشركات ذات األغراض الخاصة

.١٠رقم معیار التقاریر المالیة الدولیةبالتوافق مع دمج ھذه الشركات ذات األغراض الخاصة 

٨٠٦، بلغت قیمة قروض السیارات ورصید الذمم المدینة المحولة إلى ("إیھ بي سي")  ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
) ملیون درھم) وبلغت قیمة المدیونیة المرتبطة بھا والمضمونة بھذه األصول والمدرجة ٩٦٨: ٢٠١٢ملیون درھم 

ملیون درھم).٨١٠: ٢٠١٢یون درھم (مل٦٢٨تحت بند الدیون الصادرة وأموال مقترضة أخرى 

لیمتد (الشركات ذات األغراض الخاصة متعددة البیع) لتوریق ٢دمج حصة المجموعة في امبلم فاینانس كومباني رقم ) د(
الموجودات.

ملیون درھم ) كما ٢٫١٩٣قامت المجموعة بتحویل قروض شركات ومطلوبات تصل إلى .٢٠١٠نوفمبر ٢٢بتاریخ 
مع لیمتد (الشركات ذات األغراض الخاصة متعددة البیع)،٢(  إلى "امبلم فاینانس كومباني رقم ٢٠١٠دیسمبر٣١في 

اإلبقاء بشكل جوھري على كافة مخاطر االئتمان والمكاسب المرتبطة بتحویل الموجودات. وبذلك تواصل المجموعة 
لتحویالت على أنھا معامالت تمویل مضمونة. تم االعتراف بھذه الموجودات ضمن القروض والمطلوبات وتحتسب ا

تحت الدیون الصادرة ،المضمونة بموجب ھذه الموجوداتملیون درھم،٢٫١٩٣إدراج المطلوبات ذات الصلة بمبلغ 
وغیرھا من األموال المقترضة وتحّمل على التكالیف المطفأة.

مكاسب ھذا القسم من الشركات ذات األغراض الخاصة نتیجة تعرض المجموعة لمخاطر ملكیة غالبیة أسھم الشركات و
معیار التقاریر المالیة بالتوافق مع یتم دمج حصة المجموعة في الشركات ذات األغراض الخاصة ،متعددة البیع
.١٠الدولیة رقم 

غراض ، بلغت قیمة قروض الشركات ورصید الذمم المدینة المحولة إلى الشركة ذات األ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
ملیون درھم)، وبلغت قیمة المدیونیة المرتبطة بھا والمضمونة ٦٧٧: ٢٠١٢ملیون درھم (٤٦٤الخاصة متعددة البیع 

ملیون ٦٧٤: ٢٠١٢ملیون درھم (٤٦٤بھذه األصول والمدرجة تحت بند الدیون الصادرة وأموال مقترضة أخرى 
درھم).

توریق الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي) ھـ(

، أصدرت المجموعة من خالل شركتھا التابعة، مصرف اإلمارات اإلسالمي، شریحتین من أدوات ٢٠١٢خالل عام 
ملیار درھم) لكل منھما من ٣٫٧ملیون دوالر أمریكي (٥٠٠التمویل متوسط األجل المقومة بالدوالر األمریكي بقیمة 

ذا التمویل متوسط األجل مبین بالقیمة المطفأة.  خالل ترتیبات تمویل صكوك متوافقة مع الشریعة اإلسالمیة. وھ

ملیار ٣٫٧والصكوك مدرجة في بورصة لندن. تشمل شروط الترتیبات تحویل بعض أصول اإلجارة المحددة بقیمة 
درھم ("األصول ذات الملكیة المشتركة") الخاصة بالشركة التابعة إلى شركة صكوك مصرف اإلمارات اإلسالمي 

ة اإلصدار")، وھي شركة ذات أغراض خاصة تأسست إلصدار الصكوك. تبقى األصول ذات ("جھ–المحدودة 
لذلك، یستمر االعتراف بھذه األصول من قبل  الملكیة المشتركة، من حیث الموضوع، تحت سیطرة المجموعة، وتبعاً

بتعویض جمیع الخسائر المتكبدة من قبل حاملي الصكوك. المجموعة. في حال حدوث أي تعثر، قدمت مجموعة تعھداً
على التوالي. واألصول ھي تحت سیطرة المجموعة ٢٠١٧ویونیو ٢٠١٧تكون الصكوك مستحقة خالل شھر ینایر 

وسوف تتواصل صیانتھا من قبل المجموعة. 



٤٦
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

توریق القروض (تتمة)٧

(تتمة)توریق الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي(ھـ) 

مبلغ على أساس نصف سنوي من العائدات المتحصلة من األصول ذات الملكیة ستقوم جھة اإلصدار بدفع
المشتركة. یتوقع أن تكون تلك العائدات كافیة لتغطیة مبلغ التوزیع نصف السنوي المستحق لحاملي الصكوك في 

تنفیذ.مواعید التوزیع نصف السنوي. بتاریخ استحقاق الصكوك، تعھد المجموعة بإعادة شراء األصول بسعر ال

ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي٨

٢٠١٣
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

١٩٫٨٩٢٫٥٥٨١٥٫٧٦٨٫٨٨٤مرابحة
١٢٫٠٨٤٫١٥٧١١٫٥٢٢٫٥٧٨إجارة

٨٥٩٫١٠٨٨٢٤٫٩١٦ذمم مدینة لبطاقات االئتمان  
٢٫٣٤١٫٨٧٦٣٫٨٦٧٫٩٥٠وكالة

١٫٢٢٧٫٠٠٣١٫٢٩٤٫٩٧٨استصناع 
١٫٥٧٨٫٠٤٣١٫٤٤٩٫٥٥١أخرى 

 ---------------- ---------------
٣٧٫٩٨٢٫٧٤٥٣٤٫٧٢٨٫٨٥٧إجمالي الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي

 --------------- ---------------
ناقصاً: اإلیرادات المؤجلة 

)١٫٣٤٧٫٣٣٨()٢٫٢٠٠٫٩٥٧(
)٢٫٠٨٥٫٩٥١()٣٫٤٢٧٫٨٦٠(ناقصاً: مخصصات انخفاض القیمة 

 ---------------- ----------------
٣٢٫٣٥٣٫٩٢٨٣١٫٢٩٥٫٥٦٨
================

إجمالي الذمم المدینة للتمویل اإلسالمي التي تعرضت 
٦٫٤٨٢٫٢٢٤٤٫٨٩١٫٨٩٧النخفاض في القیمة

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

(ملیار در٣٫٧تم توریق أصول اإلجارة للشركات التي تبلغ قیمتھا  ً ملیار درھم) لغرض إصدار صكوك ٣٫٧: ٢٠١٢ھما
).٧(راجع ایضاح 



٤٧
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي (تتمة)٨

٢٠١٢الحركة في مخصصات االنخفاض المحدد في القیمة 
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

١٫٧٢٦٫٠٢٨١٫٠٨٨٫٢٩٣ینایر١الرصید كما في 
١٫٣٨٦٫٣٢١٧٢٨٫٦٥٢اض القیمة خالل العام مخصص انخف

)٩٠٫٥٨٥()١٣٤٫٤٧٨(عملیات استرداد خالل العام 
)٣٣٢()١١٫٢٩١(مبالغ مشطوبة خالل العام 

 -------------- --------------
٢٫٩٦٦٫٥٨٠١٫٧٢٦٫٠٢٨دیسمبر ٣١الرصید كما في 

 -------------- --------------
االنخفاض الجماعي في القیمة الحركة في مخصصات 

٣٥٩٫٩٢٣٣٢٤٫٤٩٣ینایر١الرصید كما في 
٣٥٫٦٣٢٣٥٫٤٣٠مخصصات انخفاض القیمة المكونة خالل العام

-٦٥٫٧٢٥)٦المبالغ المحولة من القروض والذمم المدینة (اإلیضاح 
 --------------- --------------

٤٦١٫٢٨٠٣٥٩٫٩٢٣دیسمبر٣١الرصید كما في 
 --------------- --------------

٣٫٤٢٧٫٨٦٠٢٫٠٨٥٫٩٥١اإلجمالي
==============



٤٨
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

أوراق مالیة للمتاجرة٩

٢٠١٣دیسمبر ٣١
محلیة

ألف درھم
 ----------

إقلیمیة
ألف درھم
 ----------

دولیة
ألف درھم
 ----------

اإلجمالي
ألف درھم
 ----------

١٣٤٫٤٣٠-١٠٧٫٤٩٠٢٦٫٩٤٠میةسندات حكو
٦٥١٫٢٠٨٣٩٫٧٦٣١٠٤٫٤٠٤٧٩٥٫٣٧٥سندات شركات

٣٧٫٢٥٦٣٧٫٢٥٦--أسھم 
٣٤٩٫٢٣٦-٣١٦٫١٨٣٣٣٫٠٥٣أخرى

 -------------- -------------- -------------- --------------
١٫٠٧٤٫٨٨١٩٩٫٧٥٦١٤١٫٦٦٠١٫٣١٦٫٢٩٧
============================

محلیة٢٠١٢دیسمبر ٣١
ألف درھم
 ----------

إقلیمیة
ألف درھم
 ----------

دولیة
ألف درھم
 ----------

اإلجمالي
ألف درھم
 ----------

٢٢٩٫٣٣٤-١٦٦٫٤٩٨٦٢٫٨٣٦سندات حكومیة
٣٢٦٫٥٤١٢٩٣٫٩٩٩٢٫٧٨٩٦٢٣٫٣٢٩سندات شركات

٤٢٫٠٣٢٢٫٧٢٩٤٤٫٧٦١-أسھم 
٣٢٣٫٤٤٨--٣٢٣٫٤٤٨أخرى

 -------------- -------------- -------------- --------------
٨١٦٫٤٨٧٣٩٨٫٨٦٧٥٫٥١٨١٫٢٢٠٫٨٧٢

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



٤٩
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

أوراق مالیة استثماریة ١٠

٢٠١٣دیسمبر ٣١
محلیة

ألف درھم
 --------

إقلیمیة
ألف درھم
 --------

دولیة
ف درھمأل

 --------

اإلجمالي
ألف درھم
 ---------

محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 
١٨٦٫٤٤٩-٤٨٫٨٧٠١٣٧٫٥٧٩سندات حكومیة 
٢٢٢٫١١٧-١٤٨٫٤٨٢٧٣٫٦٣٥سندات شركات 

 ---------- ---------- ---------- ----------
٤٠٨٫٥٦٦-١٩٧٫٣٥٢٢١١٫٢١٤
 ---------- ---------- ---------- ----------

متاحة للبیع 
٢٤٠٫٩٨٢٤٫٥١٢٫١٤٠١٫٤٣٧٫٨٢٧٦٫١٩٠٫٩٤٩سندات حكومیة 
٣٫٣٢٤٫٦٩٦١٫٥٨١٫٢٤٤١٫٢١٥٫٩٥٨٦٫١٢١٫٨٩٨سندات شركات 

٨٧٨٫٧٩٢٨٠٩٫٧٥٤١٣٧٫٩٦٤١٫٨٢٦٫٥١٠أسھم 
١٣٩٫٧٢٧٥١٥٫٤٢٧٤٢٤٫٧٤٩١٫٠٧٩٫٩٠٣أخرى 

 ---------------- ------------ -------------- --------------
٤٫٥٨٤٫١٩٧٧٫٤١٨٫٥٦٥٣٫٢١٦٫٤٩٨١٥٫٢١٩٫٢٦٠

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

أو الخسارة 

٥٩٫٤٢٢-٥٩٫٤٢٢-أسھم 
٢٦٣٫٧١٨١٫٥٦٩٢٤١٫٤٤٣٥٠٦٫٧٣٠أخرى

 -------------- -------------- -------------- --------------
٢٦٣٫٧١٨٦٠٫٩٩١٢٤١٫٤٤٣٥٦٦٫١٥٢

 --------------- --------------- --------------- ----------------
٥٫٠٤٥٫٢٦٧٧٫٦٩٠٫٧٧٠٣٫٤٥٧٫٩٤١١٦٫١٩٣٫٩٧٨

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



٥٠
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تتمة)أوراق مالیة استثماریة ١٠

٢٠١٢دیسمبر ٣١
محلیة

ألف درھم
 --------

إقلیمیة
ألف درھم
 --------

دولیة
ألف درھم
 --------

اإلجمالي
ألف درھم
 ---------

محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 
١٧٧٫٠٤٣-٥٩٫٧٥١١١٧٫٢٩٢سندات حكومیة 
١٤٨٫٢٧٣٧٣٫٣٢٦٢١٫٧٥٥٢٤٣٫٣٥٤سندات شركات 

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

متاحة للبیع 
٢١١٫٠٧٥١٫٤٥٣٫٧٤٤١٫٣٥٢٫٩٧٩٣٫٠١٧٫٧٩٨سندات حكومیة 
٤٫٨٩٦٫٢٩٤١٫٠٦٦٫٥٣١١٫٠٦١٫١٦٤٧٫٠٢٣٫٩٨٩سندات شركات 

٤٧٤٫١٩٠٨٦٥٫٠٧٨٤٧٩٫٦٢٤١٫٨١٨٫٨٩٢أسھم 
٢٣٣٫٦٨٥٧٣٤٫٠١٥٦٠١٫١٤٠١٫٥٦٨٫٨٤٠أخرى 

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

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

أو الخسارة 

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

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

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

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

ملیون درھم) مرھونة حسب ٥١٥: ٢٠١٢ملیون درھم (٦٧تشتمل األوراق المالیة االستثماریة المتاحة للبیع على مبلغ 
).٢٠(راجع إیضاح اتفاقیات إعادة شراء مع البنوك

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

٢٠١٣
ألف درھم

٢٠١٢
ألف درھم

 ------- --------
١١٫٨١٣١٢٫٨٠٨مصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

٩٣٠٫٥٦٢٩٠٠٫٧٤٦متاحة للبیع 
 ------------- -------------

٩٤٢٫٣٧٥٩١٣٫٥٥٤
================



٥١
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

االستثمار في/بیع شركات تابعة١١

االستحواذ على بنك باریبا مصر)١

بنك باریبا مصر (بي إن بي بي مصر) على كامل حقوق الملكیةباالستحواذ ٢٠١٣خالل عام قامت المجموعة 
ن درھم)ملیو١٫٨٣٨ملیون دوالر أمریكي (٥٠٠مقابل 

مدرج أدناه القیمة العادلة للموجودات المستحوذ علیھا. 

القیمة العادلةصافي الموجودات المستحوذ علیھا
ملیون درھم

 ------------
١٫٠٨٦النقد والودائع لدى البنك المركزي

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

٤٢١الموجودات غیر الملموسة
٤٥٦الممتلكات والمعدات

٤٣موجودات أخرى
المطلوبات

٧٫٧٣٥ودائع العمالء
٤٢٦المستحق للبنوك 
٢٨٤مطلوبات أخرى

١٫٧٠٣القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا
١٣٥الشھرة التجاریة 

 ---------------
١٫٨٣٨مقابل الشراء

========
صافي التدفق النقدي عند االستحواذ:

)١٫٨٣٨(مقابل الشراء
٣٫٥٩٩النقد ومعادالت النقد التي تم االستحواذ علیھا

 ----------------
١٫٧٦١

=========

تم علیھا ومقابل الشراء. وجودات غیر الملموسة الفرق بین القیمة العادلة للموجودات التي تم االستحواذمالشھرة التجاریة والتمثل
حولتفاصیلعلىللحصول١٥رقماإلیضاحإلىالرجوعیرجىالقیم العادلة للموجودات والمطلوبات من قبل خبیر خارجي. تحدید 
الملموسةغیروجوداتموالالتجاریةالشھرة

.في المصروفات العامة واإلداریةانھتم تضمیملیون درھم٢٤إضافة إلى التكالیف المرسملة ذات الصلة باالستحواذ بمبلغ 

درھم، ساھم بنك باریبا مصر ملیون ٣٥٨منذ االستحواذبلغت عائدات بنك باریبا مصر التي تم تضمینھا في بیان الدخل الموحد
ملیون درھم خالل نفس الفترة.١١٣أیضا في األرباح بمبلغ 

ملیون درھم وأرباح بمبلغ ٦٠٥تضمن بیان الدخل الموحد عائدات بمبلغ ، كان سی٢٠١٣ینایر ١تم توحید بنك باریبا مصر منذ لو
ملیون درھم.١٨٦



٥٢
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تتمة)االستثمار في/بیع شركات تابعة١١

بیع حصة في شركة داینرز كلوب (ذ.م.م))٢

ركة % من أسھم داینرز كلوب اإلمارات (ذ.م.م)، وھي ش٩٩، أبرمت المجموعة اتفاقیة لبیع ٢٠١٢في دیسمبر 
.تابعة للمجموعة

% من حصتھا في داینرز كلوب اإلمارات العربیة المتحدة لنتورك ٩٩بیع أكملت المجموعة ٢٠١٣خالل عام 
باعت%. نتیجة التفاقیة البیع، ٥١،  الخاضعة لسیطرة مشتركة، وتبلغ حصة مساھمة المجموعة فیھا انترناشیونال

شركة داینرز كلوب اإلمارات إلى نتورك إنترناشیونال، مع االحتفاظ المجموعة حقوق االمتیاز والترخیص التجاري ل
بإصدار البطاقات وأعمال حساب السفر داخل المجموعة. 

.م.خشالتطویر العقاري شركةحصة في بیع)٣

ببیع كامل حصتھا في شركة إثمار للتطویل العقاري ش.م.خ، الشركة التابعة بشك ٢٠١٣قامت المجموعة خالل عام 
ملیون درھم١١٫٦باشر، بربح بلغ لغیر م

االستثمارات في شركات زمیلة وائتالفات مشتركة١٢

٢٠١٣
ألف درھم 

 -------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

١٧٩٫٧٢١٦٨٦٫٦٠٢االستثمار في شركات زمیلة  
١٫٤٥١٫١٦١١٫٣٩٣٫٥٥٥االستثمار في ائتالفات مشتركة 

 ------------ ------------
١٫٦٣٠٫٨٨٢٢٫٠٨٠٫١٥٧جمالي  اإل

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

حصة المجموعة في أرباح الشركات الزمیلة واالئتالفات المشتركة كما یلي:إن 

٢٠١٣
ملیون درھم 

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

٢٠١٢
ملیون درھم

 -------------
١٤٧١١٠في الربححصة ال

% من حصتھا في شركة زمیلة، االتحاد العقاریة ش.م.ع. مما نتج ٣٢٫٦نسبة حصة بقامت المجموعة خالل السنة ببیع 
%. نتیجة لذلك لم یعد لدى المجموعة ١٥إلى ٢٠١٣دیسمبر ٣١% كما في ٤٧٫٦عنھ انخفاض في حصة المجموعة من 

استثمارات على أنھاالمتبقیة تأثیر كبیر على االتحاد العقاریة ش.م.ع وأوقفت حساب حقوق الملكیة. تم تصنیف األسھم 
متاحة للبیع.

استثمار والقیمة استبعادتم تسجیل االختالف بین القیمة الدفتریة لالستثمار في شركات زمیلة وعائدات البیع الناتجة عن 
توقف المجموعة عن حساب حقوق الملكیة) للحصص المتبقیة في بیان الدخل.العادلة ( في تاریخ 



٥٣
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(تتمة)وائتالفات مشتركةاالستثمارات في شركات زمیلة١٢

استثمار في شركة زمیلةاستبعادالناتجة عن األرباح

ألف درھم
٢٠١٣٥٣١٫٧٣٤ینایر ١القیمة الدفتریة لالستثمار في شركة زمیلة كما في 

ناقصا:
٤٤٩٫٠٥٢استثمار في شركة زمیلةاستبعادعائدات البیع عن 

٢٧٣٫١٤١للحصص المتبقیةمجموعة عن حساب حقوق الملكیة)القیمة العادلة (في تاریخ توقف ال
 --------------------

١٩٠٫٤٥٩الربح عن استبعاد حصة في شركة زمیلة
===========

یوضح الجدول أدناه المعلومات المالیة الكلیة للشركات الزمیلة واالئتالفات المشتركة الرئیسیة. 

٢٠١٣
ملیون درھم 

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

٢٠١٢
ملیون درھم

 -------------
٥٫٦٢٥١٤٫١٤٠األصول

٣٫٨٦٤١١٫٠٣٨المطلوبات
١٫١٣٩٢٫٣٠٩اإلیرادات

٣٤٦٣٩٥الربح/(الخسارة)

عقارات استثماریة ١٣

فیما یلي الحركة في العقارات االستثماریة خالل العام:

٢٠١٣
ألف درھم 

 -------

٢٠١٢
رھم ألف د

 -------
١٫١٣٨٫٧٣١١٫١٣٠٫٩١٦ینایر١الرصید كما في 

١٣٠٫٨٧٢٣٥٫٠٩٥إضافات 
-)٨٣٫٦٦٧(اتاستبعاد

)٢٧٫٢٨٠(-خسارة إعادة تقییم القیمة العادلة 
 -------- --------

١٫١٨٥٫٩٣٦دیسمبر٣١الرصید كما في 
=======

١٫١٣٨٫٧٣١
=======

ثماریة على مباني وأراضي تملك حر. تبلغ االیرادات من ایجار العقارات االستثماریة المسجلة تشتمل العقارات االست
ملیون درھم).  ٢٩٫٧: ٢٠١٢ملیون درھم (٤٢٫٩ضمن اإلیرادات األخرى مبلغ 



٥٤
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الممتلكات والمعدات ١٤

أراضي مملوكة 
وعقارات

ألف درھم
 ----------

العقارات
المستأجرة 

یناتوالتحس
ألف درھم
 --------

أخرى (أ)

ألف درھم
 --------

موجودات ثابتة 
قید اإلنشاء (ب) 

ألف درھم
 ----------

اإلجمالي

ألف درھم
 ---------

الـتـكـلفة

٢٠١٣٢٫٠٠٦٫٤٦١٣٤٧٫٨٧٠١٫١١٨٫٠١٠٣٢٧٫٧٥٣٣٫٨٠٠٫٠٩٤ینایر ١كما في 

١٠٨٫٧١٧٣٠٫٤٠١١٥٢٫٩٤٠٣٤٫١٩٧٣٢٦٫٢٥٥إضافات

إضافات نتیجة لالستحواذ على 
بنك باریبا مصر

٣٤٫٠٧٥٦٦٫٦٦٧٤٢١٫٠٠٩-٣٢٠٫٢٦٧

-)٣٥٫٥٢٨(٢٢٫٣٤٥١٣٫١٨٣-تحویالت 

)٢٤٥٫٥٩٥()٩٣٫٧٢٤()١٣٤٫٨٧٤()١٢٫٧٦٦()٤٫٢٣١(استبعادات

 -------------- -------------- -------------- ------------------- --------
٢٫٤٣١٫٢١٤٣٨٧٫٨٥٠١٫١٨٣٫٣٣٤٢٩٩٫٣٦٥٤٫٣٠١٫٧٦٣

========================================٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك المتراكم
١٫٣٣٠٫٩٣٨-٢٠١٣٣٦٧٫٩٥١٢١٧٫٠٨٦٧٤٥٫٩٠١ینایر ١الرصید كما في 

٨٣٫٢٥٣٤٠٫٧٠٥١٧٨٫٤٢٧٥٫٤٢٧٣٠٧٫٨١٢المحمل للسنة 

)٩٤٫٨٥٦(-)٨٤٫١٣١()١٠٫٧٢٥(-استبعادات

 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------
٢٠١٣٤٥١٫٢٠٤٢٤٧٫٠٦٦٨٤٠٫١٩٧٥٫٤٢٧١٫٥٤٣٫٨٩٤دیسمبر ٣١كما في 

=======================================
صافي القیمة الدفــتریة كما في

٢٠١٣دیسمبر ٣١
١٫٩٨٠٫٠١٠١٤٠٫٧٨٤٣٤٣٫١٣٧٢٩٣٫٩٣٨٢٫٧٥٧٫٨٦٩

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

مالحظات: 
تمثل "أخرى" األثاث ومعدات المكاتب والمركبات وأنظمة وأجھزة الكمبیوتر.)أ(
إلنشاء النفقات المتكبدة على الموجودات والمشاریع التي ھي قید التطویر وغیر الجاھزة تمثل الموجودات الثابتة قید ا)ب(

لالستخدام. 



٥٥
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الممتلكات والمعدات (تتمة)١٤

أراضي مملوكة 
وعقارات

ألف درھم
 ----------

العقارات
المستأجرة 
والتحسینات
ألف درھم
 --------

أخرى (أ)

ألف درھم
---- ----

موجودات ثابتة 
قید اإلنشاء (ب) 

ألف درھم
 ----------

اإلجمالي

ألف درھم
 ---------

الـتـكـلفة

٢٠١٢١٫٩٧٦٫٨٩٨٣٦٢٫١٣١١٫٠٦٣٫٥٩٧٢٦٠٫٢٢٦٣٫٦٦٢٫٨٥٢ینایر ١كما في 

٤٦٫٧٥٢٦٫٦٢٤٧٥٫٨٧٤١٤٦٫٩٥٩٢٧٦٫٢٠٩إضافات

-)٧٨٫٧٩٦(٢٩٫٢٠٨٢٫٦٠٢٤٦٫٩٨٦تحویالت 

)١٣٨٫٩٦٧()٦٣٦()٦٨٫٤٤٧()٢٣٫٤٨٧()٤٦٫٣٩٧(استبعادات

 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------
٢٫٠٠٦٫٤٦١٣٤٧٫٨٧٠١٫١١٨٫٠١٠٣٢٧٫٧٥٣٣٫٨٠٠٫٠٩٤

========================================٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

االستھالك المتراكم
١٫٠٨٥٫٨٦٢-٢٠١٢٢٨٦٫٨٤٢١٩٥٫٢٢٧٦٠٣٫٧٩٣ینایر ١الرصید كما في 

٣٠٠٫٧٩٩-٨١٫٣٤٣٣٨٫٤٠٠١٨١٫٠٥٦المحمل للسنة 

)٥٥٫٧٢٣(-)٣٨٫٩٤٨()١٦٫٥٤١()٢٣٤(استبعادات

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

١٫٣٣٠٫٩٣٨-٢٠١٢٣٦٧٫٩٥١٢١٧٫٠٨٦٧٤٥٫٩٠١دیسمبر ٣١كما في 
=======================================

صافي القیمة الدفــتریة كما في
٢٠١٢دیسمبر ٣١

١٫٦٣٨٫٥١٠١٣٠٫٧٨٤٣٧٢٫١٠٩٣٢٧٫٧٥٣٢٫٤٦٩٫١٥٦

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

مالحظات: 
تمثل "أخرى" األثاث ومعدات المكاتب والمركبات وأنظمة وأجھزة الكمبیوتر.)أ(
تمثل الموجودات الثابتة قید اإلنشاء النفقات المتكبدة على الموجودات والمشاریع التي ھي قید التطویر وغیر الجاھزة )ب(

لالستخدام. 



٥٦
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ة والموجودات غیر الملموسةالشھرة التجاری١٥

اإلجمالي الموجودات غیر الملموسةالشھرة التجاریة 
 ------------- ---------------------------------------- --------------

الرخصة
المصرفیة 

ودائع أساسیةعالقات العمالءبرامج حاسوب
غیر ملموسة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألفألف درھم٢٠١٣دیسمبر ٣١

التكلفة
 -------- -------- -------- -------- --------

٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٥٦٤٫٧٦٠٦٫٢٣٢٫٣٧٦- ٥٫٥٠٠٫٨٤٥ینایر١الرصید في 

٩٩٫٠٠٠٥٩٠٫٩٨٠- - ١٣٤٫٩٨٠٣٥٧٫٠٠٠السنةخاللإضافة
 -------------- ------------ ---------- ------ ----- ------------ --------------

٥٫٦٣٥٫٨٢٥٣٥٧٫٠٠٠٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٦٦٣٫٧٦٠٦٫٨٢٣٫٣٥٦

 -------------- ------------ ---------- ----------- ------------ --------------
اإلطفاء وانخفاض القیمة ناقصاً

٩٫٢٨١١٥٠٫١٧٤٣١٧٫٠٠٠٤٨١٫٣٥٨- ٤٫٩٠٣ینایر ١الرصید في 
٢٫٠٠٠٧٧٫٥٠٠٧٩٫٥٠٠- - - اإلطفاء وانخفاض القیمة للسنة

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

٩٫٢٨١١٥٢٫١٧٤٣٩٤٫٥٠٠٥٦٠٫٨٥٨- ٤٫٩٠٣دیسمبر٣١الرصید كما في 

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

صافي الشھرة التجاریة 
٥٫٣١٦٢٦٩٫٢٦٠٦٫٢٦٢٫٤٩٨- ٥٫٦٣٠٫٩٢٢٣٥٧٫٠٠٠والموجودات غیر الملموسة  

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

٢٠١٢دیسمبر ٣١
٩٫٢٨١١٥٧٫٤٩٠٥٦٤٫٧٦٠٦٫٢٣٢٫٣٧٦- ٥٫٥٠٠٫٨٤٥التكلفة 

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

 -------------- ------- -------------- -------------- -------------- --------------
صافي الشھرة التجاریة

والموجودات غیر الملموسة  
٥٫٤٩٥٫٩٤٢

========
-

====
 -

========
٧٫٣١٦
========

٢٤٧٫٧٦٠
========

٥٫٧٥١٫٠١٨
========

مصر. باریباالملموسة المستحوذ علیھا على تلك التي تم االعتراف بھا كجزء من االستحواذ على بنك غیر الموجودات تشتمل* 
علىاألساسیةدائعالوإطفاءتم. المصرفیةوالرخصةاألساسیةالودائععلىعلیھااالستحواذتمالتيالملموسةالموجوداتتشتمل
.افتراضيعمرالمصرفیةللرخصةولیساالفتراضيللعمرسنوات٣مدار

مصر.باریباالشھرة التجاریة التكامل المتوقع والمزایا األخرى من الموجودات التي تم االستحواذ علیھا وأنشطة بنك تمثل

اختبار انخفاض القیمة للشھرة التجاریة 

مراجعة الش ھرة التجاریة التي تم االستحواذ علیھا من خالل دمج األعمال ذات األعمار غیر المحددة لتحدید انخفاض تتم سنویاً
القیمة عن طریق مقارنة القیمة القابلة لالسترداد بناء على حسابات القیمة قید االستخدام للوحدات المنتجة للنقد التي تم تحمیل 

الشھرة التجاریة إلى قیمتھا الدفتریة. 

وحدات منتجة للنقد: أربعةتخصیص الشھرة التجاریة إلى تم
الخدمات المصرفیة للشركات·
الخدمات المصرفیة االستھالكیة ·
الخزینة ·
بنك باریبا مصر·



٥٧
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الشھرة التجاریة والموجودات غیر الملموسة (تتمة) ١٥

ریة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في اختبار انخفاض القیمة للشھرة التجا

على احتساب القیمة المستخدمة من خالل توقعات التدفق  تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد بناءاً
النقدي على مدى خمس سنوات. 

إن احتساب القیمة المستخدمة في الوحدات المنتجة للنقد بالغ الحساسیة لالفتراضات التالیة : 

ھوامش الفائدة؛ ·
ت الخصم؛معدال·
حصة السوق خالل مدة المیزانیة؛ ·
معدالت النمو المتوقع المستخدمة الستنتاج التدفقات النقدیة فیما بعد فترة المیزانیة؛·
إجمالي الناتج المحلي الحالي؛ و  ·
معدالت التضخم المحلي.·

ھوامش الفائدة

وتتغیر خالل مدة .السابقة لبدایة فترة المیزانیةتعتمد ھوامش الفائدة على متوسط القیم المحققة في السنوات الثالث
المیزانیة بسبب ظروف السوق المتوقعة. 

معدالت الخصم 

تعكس معدالت الخصم تقدیر اإلدارة للعائد على رأس المال المستخدم المطلوب في كل شركة. ھذا ھو المرجع القیاسي 
تقییم االقتراحات االستثماریة المستقبلیة. یتم احتساب معدالت الخصم المستخدم من قبل اإلدارة لتقدیر األداء التشغیلي ول

باستخدام متوسط التكلفة الموزونة لرأس المال.

معدل النمو المتوقع وإجمالي الناتج المحلي والتضخم المحلي

تعتمد االفتراضات على بحوث منشورة حول ھذا القطاع. 

: ٢٠١٢ملیون درھم (٣٫٥٨٩لمحملة إلى وحدة الخدمات المصرفیة للشركات كانت الشھرة ا.٢٠١٣دیسمبر ٣١بتاریخ 
: ٢٠١٢درھم (ملیون١٫٧٠٠والشھرة المحملة إلى وحدة الخدمات المصرفیة للمستھلكین  .ملیون درھم)٣٫٥٨٩
یون درھم).مل٢٠٦: ٢٠١٢ملیون درھم (٢٠٦وكانت الشھرة التجاریة المحملة إلى الخزینة .ملیون  درھم)١٫٧٠٠

.(شركة مساھمة مصریة)ملیون درھم عند االستحواذ على بنك باریبا مصر١٣٥سجیل الشھرة التجاریة بمبلغ تتم

الخدمات المصرفیة للشركات

على القیمة المستخدمة بتوقعات للتدفق النقدي  تم تحدید المبلغ القابل لالسترداد من وحدة الخدمات المصرفیة للشركات بناًء
سیؤدي حدوث ٩٫٦%. تم تقلیص توقعات التدفقات النقدیة بنسبة ٢یلیھا معدل نمو نھائي بنسبة .دة خمس سنواتلم

ملیون درھم  ٧٫٠٠٠% في سعر الخصم أو معدل النمو النھائي إلى تقلیص المبلغ القابل لالسترداد بقیمة ١انخفاض بنسبة 
ملیون درھم على التوالي. ٥٫٢٦٥و

الخدمات المصرفیة للمستھلكین

على القیمة المستخدمة بتوقعات للتدفق  تم تحدید المبلغ القابل لالسترداد من وحدة الخدمات المصرفیة للمستھلكین بناًء
%. إن ٩٫٦توقعات  التدفقات النقدیة بنسبة %. تم تقلیص ٢یلیھا معدل نمو نھائي بنسبة .النقدي لمدة خمس سنوات

٥٫٠٤٧% في معدل الخصم أو معدل النمو النھائي سیؤدي إلى انخفاض القیمة القابلة لالسترداد بقیمة ١سبة االنخفاض بن
ملیون درھم على التوالي. ٣٫٧٩٦وملیون درھم 



٥٨
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الشھرة والموجودات غیر الملموسة (تتمة)١٥

الخزینة

یمة المستخدمة باستخدام توقعات التدفق النقدي لمدة خمس القأساس تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد من الخزینة على 
%. سیؤدي حدوث انخفاض ٩٫٦%. تم تخفیض التدفقات النقدیة المتوقعة بنسبة ٢یلیھا معدل نمو نھائي بنسبة .سنوات
٨٠٠وھم ملیون در١٫٠٦٣% في سعر الخصم أو معدل النمو النھائي إلى تقلیص المبلغ القابل لالسترداد بقیمة ١بنسبة 

ملیون درھم على التوالي.  

مصرباریبابنك

القیمة المستخدمة باستخدام توقعات التدفق النقدي لمدة أساس على بنك باریبا مصرتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد من 
%. ٩٫٦عة بنسبة تم تخفیض التدفقات النقدیة المتوق%تم تطبیقھا بعد ذلك:٢یلیھا معدل نمو نھائي بنسبة خمسة سنوات

٣٥٤% في سعر الخصم أو معدل النمو النھائي إلى تقلیص المبلغ القابل لالسترداد بقیمة ١سیؤدي حدوث انخفاض بنسبة 
ملیون درھم على التوالي.٢٦٦وملیون درھم 

الموجودات غیر الملموسة

یف "القیمة العادلة" على أنھا المبلغ الذي یمكن تم االعتراف بالموجودات غیر الملموسة المكتسبة "بقیمتھا العادلة". تم تعر
مقابلھ استبدال أصل بین أطراف لدیھا المعرفة والرغبة في معاملة غیر تفضیلیة.

إن المعیار الذي یجب أن یقابل لالعتراف بأصل غیر ملموس بصورة منفصلة عن الشھرة في أي استحواذ ھو المقدرة 
والذي یجب أن یكون إما؛على تحدید األصل غیر الملموس بوضوح 

یمكن فصلھ أي المقدرة على فصلھ أو تقسیمھ من المنشأة وبیعھ أو تحویلھ أو ترخیصھ أو تأجیره أو استبدالھ بصورة ·
فردیة أو سویا مع العقد ذي الصلة أو األصل أو االلتزام؛ أو

حقوق یمكن تحویلھا أو فصلھا من أن ینشأ من حقوق تعاقدیة أو قانونیة أخرى بغض النظر عما إذا كانت تلك ال·
الكیان أو الحقوق األخرى وااللتزامات.

الملموسة المستحوذ علیھا على تلك التي تم االعتراف بھا كجزء من االستحواذ على بنك باریبا غیر تشتمل الموجودات 
المصرفیة. تم إطفاء الودائع مصر. تشتمل الموجودات الملموسة التي تم االستحواذ علیھا على الودائع األساسیة والرخصة

سنوات للعمر االفتراضي ولیس للرخصة المصرفیة عمر افتراضي٣األساسیة على مدار 

تم استھالك الموجودات غیر الملموسة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر االفتراضي للموجودات والذي یقدر 
یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد ویتم .وث انخفاض في القیمةسنة. إذا كان ھناك مؤشر على حد١١إلى ٣ما بین 

االعتراف بخسائر انخفاض القیمة إذا كانت القیمة القابلة لالسترداد أقل من القیمة الدفتریة.



٥٩
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الموجودات األخرى١٦
٢٠١٣

ألف درھم 
 --------

٢٠١٢
ألف درھم 

 --------
١٫٥٦٩٫٤٨٣١٫١٧٨٫٠٧٠فوائد مستحقة مدینة
١٥٥٫٠٤٥١٤٣٫٧٩٧مدینةأرباح مستحقة –التمویل اإلسالمي 

١٦٢٫١٨٣٢١٦٫٤٣٤مدفوعات مقدما وسلفیات أخرى 
٦٢٧٫٦٧٨٤٦٩٫٨٠٦مدینون مختلفون وذمم مدینة أخرى

٢٫٨٨٧٫١٤٦١٫٢٨٠٫٤٤٦مخزون
٤١٥٫٩١١٤٧٦٫١٠٦)١١القیمة العادلة للودیعة (انظر اإلیضاح رقم 

٢٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٦٣٩٫٣٣٥)١١العادلة للضمان (انظر اإلیضاح رقم القیمة
٨٤٧٫١٤٢١٫٠٣٤٫٨٨٠أخرى

 --------------- ---------------
٨٫٦٦٤٫٥٨٨٦٫٤٣٨٫٨٧٤

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

، استلمت المجموعة ودیعة من وزارة المالیة في دولة ٢٠١١عند االستحواذ على مصرف دبي في أكتوبر )أ(
ملیار درھم بسعر مخفض مقارنة بسعر الفائدة المتاح في السوق. وفقا ٢٫٨مارات العربیة المتحدة بمبلغ اإل

لسیاسة المجموعة، ینبغي تثبیت االلتزام المالي مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھ تكالیف المعامالت التي 
ألنھ قد تم استالم الودیعة أعاله یمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ أو إصدار االلتزام المالي.  نظراً

ملیون ٥٤٣بسعر فائدة أقل من سعر الفائدة المتاح في السوق، فقد تم تثبیت أرباح القیمة العادلة بواقع 
سنوات) ٨، والتي سیتم إطفاؤھا على مدى الفترة الزمنیة للودیعة (٢٠١١درھم في البیانات المالیة لعام 

بمعدل الفائدة الفعلي.

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

من تاریخ االستحواذ). یمثل مبلغ  لعادلة للضمان كما في ملیون درھم القیمة ا٧٦٨السبع المقبلة (اعتباراً
تاریخ االستحواذ.

والتي تتعلق بصورة أساسیة ٢٠١٣ملیون درھم خالل عام ٣٦٠٫٦زادت القیمة العادلة للضمان بمبلغ 
بالزیادة في مخصص انخفاض القیمة للموجودات التي كانت موجودة في تاریخ االستحواذ على مصرف 

دبي. 



٦٠
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

مستحق للبنوك١٧
٢٠١٣

ألف درھم 
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٨١٨٫٩٨٣٣٣٫٦٠٣ودائع تحت الطلب 
١٫٢١٧٫٢٢٥١٫٦٣٢٫١٦٦األرصدة لدى البنوك المقابلة

١٩٫٧٣٩٫٥٤٦٢٠٫٥٠٣٫٠٥٨ودائع ألجل وودائع أخرى
-١٫٨٦١٫٦٢٣الحساب الجاري لدى المصرف المركزي

 ------------------------------- -
٢٣٫٦٣٧٫٣٧٧٢٢٫١٦٨٫٨٢٧
=================

(١٫٤بلغ متوسط معدالت الفائدة المدفوعة على األرصدة المذكورة أعاله  ً % سنویا).١٫٢: ٢٠١٢سنویا

ودائع العمالء ١٨

٢٠١٣بحسب النوع)أ
ألف درھم 

 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٨٩٫٧٣٢٫٦٨٦٦٦٫٢٢٧٫٠٠٢األجلودائع تحت الطلب وودائع قصیرة 

٨٢٫٦١٣٫٨١١٩٥٫٢٦٣٫٧١٥ودائع ألجل 

٢٠٫١٤٧٫٣٠٦١٣٫٧١٣٫٠٣٩ودائع ادخار

٢٫٧٧٧٫٤٠٠١٫١١٤٫٤٠٢أخرى

 ----------------- -----------------
١٩٥٫٢٧١٫٢٠٣١٧٦٫٣١٨٫١٥٨
==================

حسب القطاعب)ب
٢٠١٣

ألف درھم 
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٨٠٫١١٥٫٦٥٣٨٠٫٨٢٩٫٠٥٠الخدمات المصرفیة للشركات

٩٧٫٥٤٧٫٥٤٧٧٧٫٩٧٢٫٥٤٩الخدمات المصرفیة االستھالكیة

١٣٫٩٠٥٫٦٤٠٦٫٠١٤٫٢١٦الخزینة 

٣٫٧٠٢٫٣٦٣أخرى 
 -----------------

١١٫٥٠٢٫٣٤٣
 -----------------

١٩٥٫٢٧١٫٢٠٣
=========

١٧٦٫٣١٨٫١٥٨
=========

% سنویا).١٫٥: ٢٠١٢(٢٠١٣سنویا في % ١بلغ متوسط معدالت الفائدة المدفوعة على الودائع المذكورة أعاله 

لتسھیالت المستلمة من وزارة لتعودملیون درھم) ١١٫٥٠٢: ٢٠١٢ملیون درھم (٣٫٧٠٢تشمل ودائع العمالء مبلغ 
.٢٠٠٨دیسمبر المالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة في 

ملیون درھم فیما یتعلق باألموال التي تم استالمھا من وزارة المالیة بدولة ٧٫٨٠٠المجموعة خالل العام بسداد مبلغ قامت
.٢٠٠٨دیسمبراإلمارات العربیة المتحدة في 



٦١
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ودائع عمالء المصرف اإلسالمي ١٩

٢٠١٣(ا) من حیث النوع:
ألف درھم

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

٢٠١٢
ألف درھم

 ----------------
١٠٫٠٦٣٫٦١٧٦٫٩١٥٫٣٠٠ودائع تحت الطلب وبإشعارات قصیرة األجل

٢٦٫٨٩٤٫٤٦٤٢٦٫١٩٠٫٩٦٣ودائع ألجل
٧٫٠٨٩٫٤٦٢٤٫٢٥٨٫٧٣٧ودائع ادخاریة

٣٠٧٫٠٢٢٢٤٥٫٢٨٩أخرى
 ---------------- ---------------

٤٤٫٣٥٤٫٥٦٥٣٧٫٦١٠٫٢٨٩
================

٢٠١٣(ب) من حیث القطاع:
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

١٤٫٢١٤٫٠٤٤١٢٫٩٧٨٫١١٩أعمال مصرفیة للشركات
٢٧٫٨٥٥٫٩٦٢٢٢٫٧٥٦٫٤٧٨أعمال مصرفیة استھالكیة

١٫٢٠٢٫٦٨٧٧٩٣٫٨٢٠الخزینة
١٫٠٨١٫٨٧٢١٫٠٨١٫٨٧٢أخرى

 ---------------- ---------------
٤٤٫٣٥٤٫٥٦٥٣٧٫٦١٠٫٢٨٩
================

تسھیالت تعود للملیون درھم) ١٫٠٨٢: ٢٠١٢ملیون درھم (×××تشمل ودائع عمالء المصرف اإلسالمي مبلغ 
٢٠٠٨المستلمة من وزارة المالیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة في دیسمبر 

اتفاقیة إعادة شراء مع البنوك٢٠

اتفاقیة إعادة شراء تمثل السلفیات من بنوك وھي مضمونة بمحفظة أوراق مالیة استثماریة وضمانات إن الودائع بموجب
نقدیة إضافیة كما یلي:

٢٠١٣
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٦٧٫١٢٩٥١٤٫٥٥٢أوراق مالیة استثماریة متاحة للبیع
٢١٦٫٣٢١-ضمانات نقدیة 

 ------------------ ------
٦٧٫١٢٩٧٣٠٫٨٧٣

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



٦٢
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الدیون المصدرة وأموال مقترضة أخرى٢١

٢٠١٣
ألف درھم
 ---------

٢٠١٢
ألف درھم
 ---------

١٤٫٣٢٠٫٢٧٢١٣٫٨٣٠٫٦٧٠*برنامج السندات متوسطة األجل
-٢٫٩٣٨٫٠٠٠من بنوكآجلةقروض 

٢٫٨٥٢٫٤٢٠٣٫٣٦٠٫١٢٢)٧راجع اإلیضاح رقم قروض ناجمة عن توریق القروض (
 ---------------- ----------------

٢٠٫١١٠٫٦٩٢١٧٫١٩٠٫٧٩٢
================

عملیاتمنتجمیعھاتمالتي) درھمملیون١٫٩٣٤: ٢٠١٢(درھمملیون٤٫٢٠٣بمبلغالثانيالشقرأس المال * تشمل سندات 
.والخاصالعامالطرح

٢٠١٣
ألف درھم
 ---------

٢٠١٢
ألف درھم
 ---------

١٧٫١٩٠٫٧٩٣١٥٫٦٣٦٫٨٦٧ینایر١الرصید كما في 
١٠٫٢٢٣٫٧٥٨١١٫١٧٧٫٣٩٣إصدارات جدیدة

)٩٫٦٥٤٫٠٧٧()٦٫٩٨٥٫٦٤٢(دفعات مسددة
٣٠٫٦٠٩)٣١٨٫٢١٧(حركات أخرى

 ------------- ---------------
٢٠٫١١٠٫٦٩٢١٧٫١٩٠٫٧٩٢عامالرصید كما في نھایة ال

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

ملیون درھم) سوف ١٧٫١٩١: ٢٠١٢ملیون درھم (٢٠٫١١١لدى المجموعة سلفیات متوسطة األجل قائمة بإجمالي 
كما یلي:تستحق

٢٠١٣
ألف درھم
 ---------

٢٠١٢
ألف درھم
 ---------

٤٫٤٢٦-٢٠١٣
٢٠١٤٤٫٠٣٤١٫٤٧٧
٢٠١٥١٫١٥٧١٫٢٧٦
٢٠١٦٤٫٤٩٢١٫٥١٣
٢٠١٧٤٫٠١٨٤٫١٠٣
٢٠١٨١٫١٩٩٢٫٥٦٣
٢٠١٩٤٣٢٦
٢٠٢٠٢٢٦١٨٠
٢٠٢٢٨١٧١٫٦٢٧
٢٠٢٣٤٫١٢٥-

 --------------- ---------------
٢٠٫١١١١٧٫١٩١

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

% سنویاً). ٢٫٨: ٢٠١٢(٢٠١٣سنویا في عام % ٣٫٣بلغ متوسط الفائدة المدفوعة على األرصدة المذكورة أعاله 



٦٣
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المطلوبات األخرى٢٢

٢٠١٣
ألف درھم
 ---------

٢٠١٢
ألف درھم
 ---------

٧٢٨٫٧١٩٩٨٤٫٢٨٧فوائد دائنة مستحقة الدفع

١٧١٫١٤٨٢٧١٫٤٩١أرباح مستحقة الدفع لمودعي المصرف اإلسالمي

١٫٣٨٢٫١٤٢١٫٠٤٣٫٠٥٤شیكات مصرفیة 

١٫٢٧٨٫٧٩٦١٫٠٩١٫٣٠١اریة وأخرىذمم دائنة تج

٨١٨٫٥٩١٧٤١٫٤٦٧مطلوبات متعلقة بالموظفین

٤٢٫٤٢٠١١٫٣٣٣)٣٥مخصص الضریبة (راجع إیضاح رقم 

٢٫٣٩١٫٢٣٠١٫٦٢٦٫٧٩٨أخرى
 --------------- --------------

٦٫٨١٣٫٠٤٦٥٫٧٦٩٫٧٣١

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

عالوة األسھمرأس المال المصدر واحتیاطي٢٣

سھما عادیا بقیمة درھما واحدا لكل سھم ٥٫٥٥٧٫٧٧٤٫٧٢٤رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل: 
سھما عادیا). ٥٫٥٥٧٫٧٧٤٫٧٢٤: ٢٠١٢(

فیما یلي الحركة في األسھم العادیة المصدرة خالل العام :

عدد 
األسھم

رأسمال 
األسھم

ألف درھم

احتیاطي عالوة 
صدار األسھمإ

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

٢٠١٣٥٫٥٥٧٫٧٧٤٫٧٢٤٥٫٥٥٧٫٧٧٥١٢٫٢٧٠٫١٢٤ینایر ١كما في 
---إصدار أسھم منحة  

 ------------------ ------------- --------------
٢٠١٣٥٫٥٥٧٫٧٧٤٫٧٢٤٥٫٥٥٧٫٧٧٥١٢٫٢٧٠٫١٢٤دیسمبر ٣١كما في 

===========================
٢٠١٢٥٫٥٥٧٫٧٧٤٫٧٢٤٥٫٥٥٧٫٧٧٥١٢٫٢٧٠٫١٢٤ینایر ١كما في 

---إصدار أسھم منحة  
 ------------------ ------------- --------------

٢٠١٢٥٫٥٥٧٫٧٧٤٫٧٢٤٥٫٥٥٧٫٧٧٥١٢٫٢٧٠٫١٢٤دیسمبر ٣١كما في 
===========================

××ستقترح المجموعة توزیع أرباح نقدیة بمبلغ ٢٠١٣مارس ٦في اجتماع الجمعیة العمومیة القادم الذي سینعقد بتاریخ 
ملیون ١٫٣٨٨: ٢٠١٢ملیون درھم (١٫٣٨٨درھما للسھم) بإجمالي ٠٫٢٥مبلغ ٢٠١٢درھم لكل سھم لھذا العام (

درھم). 



٦٤
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

ولسندات رأس المال الشق األ٢٤

ملیار ٣٫٦٧ملیار دوالر أمریكي (١، أصدرت المجموعة سندات رأس المال الشق األول بمبلغ ٢٠١٣في مایو )١(
. تتم مراجعتھ بعد ستة سنواتتعتبر السندات ثابتة وثانویة وغیر مضمونة وتم إصدارھا بسعر فائدة ثابت ). درھم
الخاص. لن یحق لحاملي السندات المطالبة بفائدة وال اھاختیار عدم دفع فائدة على السند حسب تقدیرللمجموعةیمكن 

یعتبر الحدث على أنھ عجز. ال تحمل السندات تاریخ استحقاق وتم تصنیفھا ضمن حقوق الملكیة

ملیار درھم. تعتبر السندات ٤بإصدار سندات رأس المال الشق األول بمبلغ ٢٠٠٩قامت المجموعة في شھر یونیو )٢(
مضمونة وتم إصدارھا بسعر فائدة ثابت للخمس سنوات األولى وعلى أساس سعر فائدة متغیر ثابتة وثانویة وغیر 

للسنوات التي تلیھا. یمكن للبنك اختیار عدم دفع فائدة على السند حسب تقدیره الخاص. لن یحق لحاملي السندات 
وتم تصنیفھا ضمن حقوق الملكیة.المطالبة بفائدة وال یعتبر الحدث على أنھ عجز. ال تحمل السندات تاریخ استحقاق

االحتیاطیات٢٥

االحتیاطي القانوني والنظامي

یجب تحویل ما ال یقل عن ١٩٨٠لعام ١٠من القانون االتحادي رقم ٨٢بموجب النظام األساسي للبنك وطبقا للمادة 
% من ٥٠زیع حتى یبلغ ھذا االحتیاطي % من صافي أرباح السنة إلى االحتیاطي القانوني والنظامي غیر القابل للتو١٠

ملیون درھم) لالحتیاطي القانوني وذلك وفقا٢٥٥٫٤ً: ٢٠١٢ملیون درھم (٧٢٫١رأسمال المصدر للبنك. تم تحویل مبلغ 
للنظام األساسي للبنك. 

الي ھذا االحتیاطي لالحتیاطي النظامي غیر القابل للتوزیع حتى یبلغ إجمقابلة للتحویل % من الربح ١٠ھنالك أیضا نسبة
% من رأسمال البنك المصدر. ١٠

احتیاطي قانوني 
ونظامي 

االحتیاطي 
االعتیادي 

احتیاطیات 
اإلجماليأخرى

ألف درھم
 ---------

ألف درھم
 --------

ألف درھم
 --------

ألف درھم
 --------

٢٠١٣٢٫٧٠٦٫٨١٥٥٥٥٫٨٠٠٢٫٣١٣٫٧٣٣٥٫٥٧٦٫٣٤٨ینایر ١في 

٧٢٫٠٧٣--٧٢٫٠٧٣المحول من األرباح المحتجزة
 ------------- ---------- ------------ ------------

٢٠١٣٢٫٧٧٨٫٨٨٨٥٥٥٫٨٠٠٢٫٣١٣٫٧٣٣٥٫٦٤٨٫٤٢١دیسمبر ٣١في 
===========================

یرات في حقوق الملكیة.إن أرقام المقارنة الخاصة بالعام الماضي مبینة في بیان التغی

احتیاطي القیمة العادلة

یتضمن احتیاطي القیمة العادلة صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع وصافي الجزء الفعال من 
التغیرات في القیمة العادلة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة.

احتیاطي تحویل العملة

ویل العملة فروق التحویل الناجمة عن إعادة تحویل صافي االستثمار األفتتاحي في عملیات أجنبیة. یمثل احتیاطي تح



٦٥
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

صافي إیرادات الفوائد٢٦

٢٠١٣
ألف درھم

٢٠١٢
ألف درھم

 --------- ---------
واإلیرادات المماثلةإیرادات الفوائد

٨٫٥١١٫٧٠٤٨٫٦٤٤٫٧٠٠القروض والذمم المدینة للعمالء

٢٢٦٫٣٩١١٨٠٫٧١٩القروض والذمم المدینة للبنوك

٥٫٠٢٩٧٫٤٧٣سندات دین أخرى 

٤٠٥٫٢٤٤٢٧١٫٧٦١أوراق مالیة استثماریة متاحة للبیع

٣٫٤٧٦٢٫٩٢٦أوراق مالیة استثماریة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

دة بالقیمة العادلة أوراق مالیة للمتاجرة وأوراق مالیة استثماریة محد

٣٩٫٥٥٧٢٩٫٥٨١من أرباح أو الخسائر 

٤٥١٫٩٩٤٩٩٫١٤٩أخرى

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

٩٫٦٤٣٫٣٩٥٩٫٢٣٦٫٣٠٩إجمالي إیرادات الفوائد

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

والمصروفات المماثلةمصروفات الفوائد
)٢٫٠٧٣٫٥٧٤()١٫٥١٥٫٣٢٤(ودائع من العمالء

)٤٢٣٫٣٠١()١٩٢٫٢٧٤(روض من بنوك ومؤسسات مالیةق

)٢٢٫٥٧٧()١١٫٦٣٥(األوراق المالیة التي تم إقراضھا واتفاقیات إعادة الشراء

)٤٥٧٫٧١١()٨٦٨٫٧١٩(أخرى

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

)٢٫٩٧٧٫١٦٣()٢٫٥٨٧٫٩٥٢(إجمالي مصروفات الفوائد

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

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

٧٫٠٥٥٫٤٤٣٦٫٢٥٩٫١٤٦صافي إیرادات الفوائد

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

ملیون درھم ٩٣بعض البنود المختلفة التي یبلغ مجموعھا ٢٠١٣دیسمبر ٣١تضمنت إیرادات الفوائد للسنة المنتھیة في 
لیة التي تعرضت النخفاض في القیمة. ملیون درھم) مستحق على الموجودات الما٨٦: ٢٠١٢(



٦٦
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اإلیرادات من المنتجات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة  ٢٧

٢٠١٣
ألف درھم
 ---------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٧٥٦٫٤٩٦٤٥٣٫٢٠٣المرابحة

٦١٦٫١٥١٦٤٧٫٦٣٧إجاره

١٦٫٨٤٢١٧٫١٨٧استصناع 

٤٥٫٤٩٢٢٥٫٧١٨وكالة

١٨٧٫٩٤١١٨١٫٤١٨أخرى
 --------------- ---------------

١٫٦٢٢٫٩٢٢١٫٣٢٥٫١٦٣
================

توزیعات أرباح للمودعین واألرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك٢٨

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٣٧٥٫٢٣٣٥٤٥٫٤٢١التوزیعات المستحقة للمودعین

١٦٤٫١٩٩١٢٧٫٢٤٨األرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك

 ---------- ----------
٥٣٩٫٤٣٢٦٧٢٫٦٦٩
============

الحصة من اإلیرادات الموزعة بین المودعین والمساھمین. تمت الموافقة على على الودائع اإلسالمیةتمثل التوزیعات 
ن من قبل مجلس الفتوى والرقابة الشرعیة بالشركات التابعة.التخصیص والتوزیع للمودعی

تمثل األرباح المدفوعة لحملة الصكوك توزیع العائدات المستلمة فیما یتعلق بالموجودات المؤجرة المحولة إلى شركة 
لھذه المعاملة. اإلمارات اإلسالمیة للصكوك المحدودة التي تم إنشاؤھا خصیصاً



٦٧
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

یرادات الرسوم والعموالت صافي إ٢٩

٢٠١٣
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٦١٠٫٥٨١٦٣١٫٦٧٦إیرادات العموالت من منتجات وخدمات التمویل التجاري
١٫٦٢٩٫٢٣٥١٫٠٩٩٫١٢٢دخل الرسوم

٥٣٫٠٩٧٢٣٫٠٢٣رسوم الوساطة
١٢٣٫٧٠٦١٣٠٫٥٦٤أتعاب المحفظة والرسوم اإلداریة األخرى 

 -------------- --------------
٢٫٤١٦٫٦١٩١٫٨٨٤٫٣٨٥إجمالي إیرادات الرسوم والعموالت

)٣٢٥٫٤٧٦()٤٥٨٫٠٦٧(مصروفات الرسوم والعموالت
 -------------- --------------
١٫٩٥٨٫٥٥٢١٫٥٥٨٫٩٠٩
==============

المالیة التجاریةاألرباح/(الخسائر) من األوراق صافي٣٠

٢٠١٣
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

)١٦٫٠٤٠(٢٩٫١٩٤محققة من أوراق مالیة للمتاجرةال)خسائراألرباح/(ال
٨٦٫٥٩٠)٦٫٧١٢(غیر محققة من أوراق مالیة للمتاجرةأرباح/(خسائر)

 ------------- -------------
٢٢٫٤٨٢٧٠٫٥٥٠

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



٦٨
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اإلیرادات التشغیلیة األخرى٣١

٢٠١٣
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٨٩٫٣٦٠١١١٫٤٤٣إیرادات توزیعات األرباح
٢٤٩٫٥٩٧٣٦٥٫٧٢٠األرباح من بیع أوراق مالیة استثماریة متاحة للبیع

االستثماریةمن األوراق المالیة الربح/(الخسارة)
)٤٫٩٤١(٤٨٫١٥٩الخسارةأو المحددة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

١٠٠٫٥٤٢٥٥٫٣٧٣إیرادات اإلیجارات
٢٨٩٫٨٩٢٦٥٫٠٧٤بیع العقاراتمنأرباح 

٨٠٧٫٦٤٥٨٤١٫٨٠٩إیرادات صرف العمالت األجنبیة*
٨٣٫٤٤١١٠٥٫٥٣٧إیرادات مشتقة

٦٧٫٥٧٦١٣٦٫١٨٣إیرادات أخرى (صافي)
 -------------- --------------
١٫٧٣٦٫٢١٢١٫٦٧٦٫١٩٨

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

* تتكون إیرادات صرف العمالت األجنبیة من أرباح المتاجرة والتحویالت وأرباح معامالت مع العمالء. 

المصروفات العمومیة واإلداریة  ٣٢

٢٠١٣
ألف درھم
--------

٢٠١٢
رھمألف د

--------
٢٫٦٢٤٫٩٧٢٢٫٢٨٧٫٦١٧تكلفة الموظفین

٣٠٢٫٤٦١٢٧٥٫٣٥٠تكلفة إشغال 
١١٨٫٧١٧٨١٫١١٣معدات وتوریدات

١٤٧٫٩٥٥١٠٢٫٩٩٣تكلفة تقنیة المعلومات 
١٣٣٫٩٤١١٠٨٫١٢٠تكلفة اتصاالت 

١١١٫٦٨٩١٢٥٫٤٣٧أتعاب خدمة وقانونیة وخبرة مھنیة
١٣٣٫٥٣٣١٢٢٫٩٤٥تكلفة ذات صلة بالتسویق

٣٠٧٫٨١٢٣٠٠٫٧٩٩استھالك 
٢٣٣٫٨٦٢أخرى 

--------------
٢٦٩٫٨٧٨

--------------
٤٫١١٤٫٩٤٢٣٫٦٧٤٫٢٥٢

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



٦٩
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

صافي خسائر انخفاض القیمة للموجودات المالیة٣٣

٢٠١٣
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

)٣٫١٨٠٫٧١٩()٣٫١١٤٫٧٤٤()٦القیمة للقروض والذمم المدینة (أنظر اإلیضاح رقم صافي انخفاض
)٦٧٣٫٤٩٧()١٫٢٨٧٫٤٧٥()٨صافي انخفاض القیمة لذمم مدینة للتمویل (أنظر اإلیضاح رقم 

)١١٩٫٤٥١()٢١٩٫٩٠١(صافي انخفاض القیمة لألوراق المالیة االستثماریة 
)٣٫٢٣٤()١٫٣٨٣(البنوكصافي انخفاض القیمة للمستحق من

٣٠٩١٫٨٦٢صافي عملیات تحصیل موجودات خاصة 
)٢٨٫٨٦٩()٨٩٫٦٦١(الدیون المعدومة المشطوبة 

 ------------ ---------------
٤٫٠٠٣٫٩٠٨(٤٫٧١٢٫٨٥٥(

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

أتعاب  أعضاء مجلس اإلدارة ٣٤

ملیون ٨٫٣: ٢٠١٢ملیون درھم (١٠البالغة إدارة المجموعةلى أعضاء مجلس وھي تتضمن األتعاب مستحقة الدفع إ
ملیون درھم ×××األتعاب المستحقة ألعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة البالغة ٢٠١٣درھم). وتشمل أرقام 

ملیون درھم). ١١٫٣: ٢٠١٢(

الضریبة٣٥

ملیون درھم ٤٢٫٤على عملیات الفروع الخارجیة بلغت مخصصات ضریبة الدخل المستحقة٢٠١٣دیسمبر ٣١في 
). ٢٢ملیون درھم) (انظر اإلیضاح رقم ١١٫٣: ٢٠١٢(

ربحیة السھم٣٦

تعرض المجموعة بیانات ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ألسھمھا العادیة. یتم حساب ربحیة السھم بقسمة الربح أو 
یتم إدخال مزید من التعدیل علیھا فیما یتعلق بمصروفات الفائدة على سندات الخسارة المتعلقة بالمساھمین العادیین (التي 

رأس المال الشق األول) في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. یتم تحدید ربحیة السھم 
ط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة المخفضة عن طریق ضبط الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساھمین العادیین والمتوس

لتغطیة تأثیرات كافة األسھم العادیة المحتمل تخفیضھا، إن وجدت.

٢٠١٣
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٣٫٢٥٦٫٢١٣٢٫٥٥٤٫٠٣٠أرباح للعام متعلقة بالمساھمین 
)٢٦٢٫٣٠٠()٣٨٥٫٣٥٢(خصم: الفائدة على سندات رأس المال الشق األول

 ---------------- ----------------
٢٫٨٧٠٫٨٦١٢٫٢٩١٫٧٣٠صافي أرباح متعلقة بالمساھمین

٥٫٥٥٧٫٧٧٥٥٫٥٥٧٫٧٧٥المتوسط المرجح لعدد أسھم حقوق الملكیة في اإلصدار (باأللف)
 ---------------- ----------------

٠٫٥٢٠٫٤١ربحیة السھم* (درھم)
===================

*كانت ربحیة السھم المخفضة واألساسیة للسھم الواحد ھي ذاتھا بنھایة العام.  



٧٠
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

األدوات المشتقة ٣٧
سمیة بقیمة الموجودات المشتقة ذات الصلة أو المعدل أو المؤشر باإلضافة إلى المبالغ االسمیة التي تم تحلیلھا حسب مدة استحقاقھا. تتمثل القیمة اال.یوضح الجدول أدناه القیم الموجبة والسالبة لألدوات المالیة المشتقة

علیھا قیاس التغیرات في قیمة األدوات المشتقة. توضح المبالغ االسمیة حجم المعامالت القائمة في نھایة السن ة ولكنھا ال تدل على مخاطر السوق وال مخاطر االئتمان.المرجعي التي یتم بناءاً

٢٠١٣دیسمبر ٣١ب مدة استحقاقھا كما في القیم االسمیة بموج

٣من سنة إلى أشھر إلى سنة٣من أشھر٣في خالل مبلغ اسميقیمة عادلة سالبةقیمة عادلة موجبة
سنوات

سنوات ٣من 
سنوات٥إلى 

٥أكثر من 
سنوات

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
----- ------

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
 ----------

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
 -----------

أدوات مشتقة محتفظ بھا للمتاجرة:
--١١٥٫٢٣٤٫١٩٠٥٩٫٦٩٥٫٨٣٠٤٨٫٥٧٦٫٦٥٢٦٫٩٦١٫٧٠٨)٢٨٣٫٢٣١(٤٨٥٫٤٦٨عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة

--١٢٫٤٣٦٫١٢٥٢٫٧٢٦٫١٨٧١٫٧٧٧٫٣٣٨٧٫٩٣٢٫٦٠٠)٦٧٫٣٠٨(٧٥٫٠٣٦بیةخیارات صرف العمالت األجن
١٠٢٫٣٧١٫٦٣٦٤٨٫٣٥٤٫٢٠٧١٦٫٥٠٢٫٤٠٩١٦٫٣١٥٫٢٤٤١٤٫٥٤١٫٣٩٨٦٫٦٥٨٫٣٧٨)٩٦١٫٧٨٢(١٫٠١٣٫٣٥٧عقود مقایضة أسعار الفائدة

--------مشتقات ائتمانیة
--------عقود خیارات األسھم

--٥٣٫١٩١--٥٣٫١٩١)١٣٦(١٣٦رات السلععقود خیا
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
٢٣٠٫٠٩٥٫١٤٢١١٠٫٧٧٦٫٢٢٤٦٦٫٨٥٦٫٣٩٩٣١٫٢٦٢٫٧٤٣١٤٫٥٤١٫٣٩٨٦٫٦٥٨٫٣٧٨)١٫٣١٢٫٤٥٧(١٫٥٧٣٫٩٩٧

================================================================
أدوات مشتقة محتفظ بھا لتغطیة 

التدفقات النقدیة:
-٨٠٠٫٠٠٠١٫٩٥٠٫٠٠٠٢٫٨٥٠٫٠٠٠-٥٫٦٠٠٫٠٠٠)٢٢٫٢١٠(١٠٧٫٤٦١عقود مقایضة أسعار الفائدة

أدوات مشتقة محتفظ بھا لتغطیة القیمة 
ادلة:الع

٤٣٦٫٠١١١٫٢٧٦٫٦٦٠١٠٫٠٩٩٫٣٧٥١١٠٫١٧٥-١١٫٩٢٢٫٢٢١)١٠٣٫٥٠٥(٩٥٫٠٩٣عقود مقایضة أسعار الفائدة
 -------------- -------------- -------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

٢٤٧٫٦١٧٫٣٦٣١١٠٫٧٧٦٫٢٢٤٦٨٫٠٩٢٫٤١٠٣٤٫٤٨٩٫٤٠٣٢٧٫٤٩٠٫٧٧٣٦٫٧٦٨٫٥٥٣)١٫٤٣٨٫١٧٢(١٫٧٧٦٫٥٥١اإلجمالي
================================================================



٧١
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

األدوات المشتقة (تتمة)٣٧

٢٠١٢دیسمبر ٣١القیم االسمیة بموجب مدة استحقاقھا كما في 

٣من سنة إلى أشھر إلى سنة٣من أشھر٣في خالل مبلغ اسميقیمة عادلة سالبةوجبةقیمة عادلة م
سنوات

سنوات ٣من 
سنوات٥إلى 

٥أكثر من 
سنوات

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
 -----------

ألف درھم
 ----------

رھمألف د
 -----------

ألف درھم
 -----------

أدوات مشتقة محتفظ بھا للمتاجرة:
--٧٦٫٨٧٣٫٥٥٦٣٠٫٥٦٠٫٤٧٥٤٢٫٧٩٣٫١٦٦٣٫٥١٩٫٩١٥)١٦١٫٣٥٩(٢٠٣٫٩٤٦عقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة

--١٩٫٨١٠٫٢٧٤١٫٨٥٦٫٢٥٣١٥٫٥٧٧٫٥٣٤٢٫٣٧٦٫٤٨٧)٣٤٤٫٠٧٥(٣٤٤٫٠٧٥خیارات صرف العمالت األجنبیة
٥١٫٨٧٤٫٩٨٩٢٫٠٨٥٫٤٢٠١٥٫٢٤٥٫١٣٢١١٫٢٣٠٫١٥١١١٫٥٨٢٫٦٦٠١١٫٧٣١٫٦٢٦)١٫٤٥٥٫٠١٦(١٫٥٠١٫٨١١عقود مقایضة أسعار الفائدة

---٢٨٨٫٢٩٢٨٦٫٣٠٤٢٠١٫٩٨٨)٣٨(٤٫٥٢٧مشتقات ائتمانیة
--٦٠٫٥٩٦٢٦٫٨٤٦-٨٧٫٤٤٢--عقود خیارات األسھم

--٦٠٫٥٩٦٤٢٫٠٤٣-١٠٢٫٦٣٩--ات السلععقود خیار
 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
١٤٩٫٠٣٧٫١٩٢٣٤٫٥٨٨٫٤٥٢٧٣٫٩٣٩٫٠١٢١٧٫١٩٥٫٤٤٢١١٫٥٨٢٫٦٦٠١١٫٧٣١٫٦٢٦)١٫٩٦٠٫٤٨٨(٢٫٠٥٤٫٣٥٩

================================================================
أدوات مشتقة محتفظ بھا لتغطیة 

التدفقات النقدیة:
-٢٫٤٥٠٫٠٠٠١٫٢٠٠٫٠٠٠--٣٫٦٥٠٫٠٠٠)٢١٫٥٨١(١٢٤٫٤٩٨عقود مقایضة أسعار الفائدة

أدوات مشتقة محتفظ بھا لتغطیة القیمة 
ة:العادل

٦٤٫١٨٩١٫٦٢٤٫٠٤٢٩٠٫١٧٨١١٠٫١٧٥-١٫٨٨٨٫٥٨٤)٥٢٫٠٧٥(٣٩٫٥٢٥عقود مقایضة أسعار الفائدة
 -------------- -------------- -------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

١٥٤٫٥٧٥٫٧٧٦٣٤٫٥٨٨٫٤٥٢٧٤٫٠٠٣٫٢٠١٢١٫٢٦٩٫٤٨٤١٢٫٨٧٢٫٨٣٨١١٫٨٤١٫٨٠١)٢٫٠٣٤٫١٤٤(٢٫٢١٨٫٣٨٢اإلجمالي
================================================================



٧٢
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

األدوات المشتقة (تتمة)٣٧

أنواع منتجات المشتقات

أو سلعة أو أداة مالیة بسعر وتاریخ محدد في المستقبل. العقود اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة إما لشراء أو بیع عملة
العقود اآلجلة ھي عقود یتم التعاقد بھا خارج البورصة.

عقود مقایضة أسعار الفائدة ھي اتفاقیات بین طرفین لتبادل الفوائد أو فروقات النقد األجنبي استنادا على مبلغ اسمي 
دةفإن الطرفین المقابلین عادة یتبادلون دفعات فوائد بسعر ثابت وعائم معین. بالنسبة إلى عقود مقایضة أسعار الفائ

استنادا على القیمة االسمیة في العملة الواحدة. بالنسبة لعقود مقایضة أسعار الفائدة فإن المبالغ المحددة یتم مبادلتھا 
بعمالت مختلفة.

لشراء أو لبیع كمیة معینة من السلع أو األدوات ت،عقود الخیارات ھي اتفاقیات تعاقدیة تثبت الحقوق ولیس االلتزاما
سواء كان في تاریخ مستقبلي معین أو أي وقت خالل فترة محددة.المالیة بسعر محدد،

مخاطر االئتمان ذات الصلة باألدوات المشتقة 

بااللتزامات التعاقدیة تنشأ مخاطر االئتمان ذات الصلة باألدوات المالیة المشتقة من احتمال إخالل الطرف المقابل
ألن المجموعة  والمقتصرة على القیمة العادلة اإلیجابیة لألداة المفضلة للمجموعة والتقلبات المستقبلیة المحتملة. نظراً
لدیھا ضمانات نقدیة من الطرف المقابل إلى حدود القیمة العادلة. إن معظم العقود المفضلة ذات القیمة العادلة 

تمان) ھي مخاطرة للمؤسسات المالیة. تتم إدارة المخاطر االئتمانیة وفقا للتسھیالت الموافق (وكذلك مخاطر االئ
علیھا، وفي حاالت عدیدة تخضع لضمانات إضافیة بموجب "ملحق دعم االئتمان".

األدوات المشتقة المحتفظ بھا أو المصدرة ألغراض المتاجرة

ة بالبیع وتغطیة المركز. تشمل أنشطة البیع تقدیم منتجات للعمالء تتعلق معظم األنشطة التجاریة لمشتقات المجموع
بأسعار تشجیعیة حتى یتمكنوا من تحویل أو تعدیل أو تخفیض المخاطر الحالیة والمتوقعة.

تتم إدارة المتاجرة بمشتقات أسعار الفائدة وفقا للحدود التي یوافق علیھا مجلس اإلدارة.

أو المصدرة ألغراض التغطیةاألدوات المشتقة المحتفظ بھا

تستخدم المجموعة المشتقات كجزء من إدارة مجوداتھا ومطلوباتھا ألغراض التغطیة لتقلیل مخاطر العملة وأسعار 
الفائدة. ویتم تحقیق ذلك بتغطیة أدوات مالیة معینة والمعامالت المتوقعة وإستراتیجیة التغطیة مقابل تعرضات 

المیزانیة العمومیة.

دم المجموعة عقود مقایضة أسعار الفائدة والعقود اآلجلة لتغطیة التعرض إلى مخاطر التدفق النقدي الناتجة من تستخ
بعض ودائع العمالء والقروض متوسطة األجل ذات المعدل المتغیر. تستخدم المجموعة أیضا عقود مقایضة أسعار 

معدل الفائدة المتغیر على بعض القروض والذمم الفائدة لتغطیة التعرض إلى مخاطر التدفق النقدي الناتجة من
بما في ذلك تفاصیل بند التغطیة وأداة المدینة. وفي ھذه الحاالت یتم بصورة رسمیة تسجیل عالقة التغطیة وأھدافھا،

ویتم احتساب المعامالت كتغطیة التدفق النقدي..التغطیة

لتغطیة مقابل التغیرات في القیمة العادلة لألوراق المالیة كذلك تستخدم المجموعة عقود مقایضة أسعار الفائدة ل
االستثماریة الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة. وفي ھذه الحاالت، یتم بصورة رسمیة تسجیل عالقة التغطیة وأھدافھا،

، ویتم احتساب المعامالت كتغطیة للقیمة العادلة.بما في ذلك تفاصیل بند التغطیة وأداة التغطیة



٧٣
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

القطاعات التشغیلیة٣٨

تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة :

الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر وودائع العمالء .األعمال المصرفیة للشركات تمثل التمویل المنظمأ)
ء التجاریین والسحب على المكشوف والتمویل التجاري والقروض اآلجلة للحكومة والشركات والعمال

والخدمات المصرفیة االستثماریة والمنتجات اإلسالمیة المقدمة من خالل الوطني اإلسالمي؛ 

الخدمات المصرفیة لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرفیة الخاصة وإدارة الثروة ب)
وإدارة الموجودات والتمویل االستھالكي؛وخدمات وساطة حقوق الملكیة 

تمثل أنشطة الخزینة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األموال وعملیات الخزینة بین البنوك؛ج)

الدخل والرسوم المتحصلة والمصاریف التي تم دفعھا من قبل شركات .تمثل األنشطة المصرفیة اإلسالمیة)د
الخدمات المصرفیة اإلسالمیة التابعة؛ و

إدارة العقارات وخدمات وساطة األسھم ومھام بنك باریبا، مصر وتنفیذ وخرىتشمل العملیات األھـ)   
العملیات والدعم. 



٧٤
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

القطاعات التشغیلیة (تتمة)٣٨

األعمال المصرفیة 
للشركات 
ألف درھم

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

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

ألف درھم
 ---------------

الخزینة 

ألف درھم
--------- ------

أنشطة مصرفیة 
إسالمیة*

ألف درھم
 ---------------

أخرى

ألف درھم
 ---------------

اإلجمالي
ألف درھم

 ------------
٢٠١٣دیسمبر ٣١

صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من المنتجات اإلسالمیة بعد خصم التوزیعات 
١٫١٥٧٫٦٧٢٢٨٣٫٤٤٣٨٫١٣٨٫٩٣٣)١٦٠٫٨٣١(٣٫٣٢٤٫١٠٠٣٫٥٣٤٫٥٤٩للمودعین

١٫٢٤٩٫٦٣١١٫٤٨٩٫٦٢٤٦٢٢٫١٨٤٣٢٦٫٠٨٢٢٩٫٧٢٥٣٫٧١٧٫٢٤٦صافي الرسوم والعموالت وإیرادات أخرى
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

٤٫٥٧٣٫٧٣١٥٫٠٢٤٫١٧٣٤٦١٫٣٥٣١٫٤٨٣٫٧٥٤٣١٣٫١٦٨١١٫٨٥٦٫١٧٩إجمالي اإلیرادات التشغیلیة
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

)٤٫١١٤٫٩٤٢()١٫٤٧٩٫٧٢٤()٦٧٠٫٩٢٧()٨٤٫٣٠٩()١٫٥٤٨٫٦٣٢()٣٣١٫٣٥٠(مصروفات عمومیة وإداریة
)٧٩٫٥٠٠()٧٩٫٥٠٠(----إطفاء الموجودات غیر الملموسة

)٤٫٣٥٤٫٥٤٠()٨٫٨٣٢()٧٤٦٫٧٦٨()١٠٤٫٤٢٦()١٨٩٫٥٥٩()٣٫٣٠٤٫٩٥٥(صافي خسارة انخفاض القیمة المحددة للموجودات المالیة 
)٣٥٨٫٣١٥()٢٥٫١٩٨()١٤٫٣٢٣(-)٨٫١٦٨()٣١٠٫٦٢٦(صافي خسارة انخفاض القیمة الجماعیة للموجودات المالیة 

١٫١٧٢١٤٥٫٣٥٩١٤٦٫٥٣١---شركات زمیلة وائتالفات مشتركةباححصة من أرال
١٩٠٫٤٥٩١٩٠٫٤٥٩----األرباح  من استبعاد حصة في شركة زمیلة
١١٫٦١٨-١١٫٦١٨---األرباح  من استبعاد حصة في شركة تابعة

)٤١٫١٢٤()٣٠٫٤٦٣(-)٢٫٨٣٣()١٫٧٥٥()٦٫٠٧٣(رسوم ضریبة 
 ----------- --- ----------------- ----------------- ---------------- --------------- ----------------

٣٫٢٥٦٫٣٦٦)٩٧٤٫٧٣١(٦٢٠٫٧٢٧٣٫٢٧٦٫٠٥٩٢٦٩٫٧٨٥٦٤٫٥٢٦أرباح المجموعة للسنة
======================================================

٢٠٤٫٣٠٣٫٠٠٥٣٩٫٢٨٦٫٨١٠٣٨٫٧٠٤٫٦٩٩٣٨٫٦٣١٫٤٣٦٢١٫١٣٥٫٣٢٥٣٤٢٫٠٦١٫٢٧٥موجودات القطاع
====================================================

٩٢٫٠٨٩٫٤٧٨١٠٣٫٢٠٠٫٨٩٦٥٧٫٤٣٥٫٢٩٧٤٥٫٣٦٣٫١٦٨٤٣٫٩٧٢٫٤٣٦٣٤٢٫٠٦١٫٢٧٥مطلوبات القطاع وحقوق المساھمین
====================================================



٧٥
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

لقطاعات التشغیلیة (تتمة)ا. ٣٨

األعمال المصرفیة 
للشركات 
ألف درھم

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

الخدمات المصرفیة 
لألفراد

ألف درھم
 ---------------

الخزینة 

ألف درھم
 ---------------

أنشطة مصرفیة 
إسالمیة*

ألف درھم
 ---------------

أخرى**

ألف درھم
 ---------------

اإلجمالي
ألف درھم

 ------------
٢٠١٢دیسمبر ٣١

صافي إیرادات الفوائد واإلیرادات من المنتجات اإلسالمیة بعد خصم التوزیعات 
٩٢٦٫٥٧٢١٥٤٫٣٤٩٦٫٩١١٫٦٤٠)٤٣٠٫٨٢٢(٣٫١٢٣٫٠٦٥٣٫١٣٨٫٤٧٦للمودعین

٣٫٣٠٥٫٦٥٧)٣٥٤٫٨٥٨(١٫١٩٤٫٣٢٨١٫٢٤٦٫٤٠٠٩٥٨٫٨٩٧٢٦٠٫٨٩٠صافي الرسوم والعموالت وإیرادات أخرى
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

١٠٫٢١٧٫٢٩٧)٢٠٠٫٥٠٩(٤٫٣١٧٫٣٩٣٤٫٣٨٤٫٨٧٦٥٢٨٫٠٧٥١٫١٨٧٫٤٦٢إجمالي اإلیرادات التشغیلیة
 ---------------------- -------- --------------- --------------- --------------- ---------------

)٣٫٦٧٤٫٢٥٢()١٫٠٦٠٫٠٥٨()٧٣٢٫٣٩٨()٩٤٫٨٤٠()١٫٤٥٠٫٣٢٨()٣٣٦٫٦٢٨(مصروفات عمومیة وإداریة
)٨٠٫٠٠٠()٨٠٫٠٠٠(----إطفاء الموجودات غیر الملموسة

)٤٫١٥٥٫٨٤٠(-)٤٥٨٫١٤٠()٩١٫٣٨٩()٣١٥٫٢٩٨()٣٫٢٩١٫٠١٣(جودات المالیة صافي خسارة انخفاض القیمة المحددة للمو
١٥١٫٩٣٢-)٣٠٫٧٥٤(-٦٤٫٧٩٧١١٧٫٨٨٩صافي خسارة انخفاض القیمة الجماعیة للموجودات المالیة 

٥٫٥٧٦١٠٤٫٥٤٣١١٠٫١١٩---شركات زمیلة وائتالفات مشتركةحصة من أرباحال
------صة في شركة زمیلةاألرباح  من استبعاد ح

------األرباح من استبعاد  حصة في شركة تابعة 
)١٥٫٢٣٧(--)٦٫٠٨٥(١٫٠٨٧)١٠٫٢٣٩(رسوم ضریبة 

 -------------- ----------------- ----------------- ---------------- --------------- ----------------
٢٫٥٥٤٫٠١٩)١٫٢٣٦٫٠٢٤()٢٨٫٢٥٤(٧٤٤٫٣١٠٢٫٧٣٨٫٢٢٦٣٣٥٫٧٦١أرباح المجموعة للسنة

======================================================
١٩٤٫٤٤٣٫٨٩٧٣١٫٥٣٦٫٦٥٧٣٦٫٩٧٥٫٤٩٠٤٠٫٧٣٢٫٣٣٠٤٫٦٠٧٫٩٧٧٣٠٨٫٢٩٦٫٣٥١موجودات القطاع

====================================================
٨٦٫١٧١٫٨٠٨٩٣٫٥٨٧٫٠٦٦٣٧٫٠١٠٫٣٨١٣٨٫٣٢٠٫٧٢٠٥٣٫٢٠٦٫٣٧٦٣٠٨٫٢٩٦٫٣٥١مطلوبات القطاع وحقوق المساھمین

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



٧٦
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الشركات التابعة والزمیلة واالئتالفات المشتركة ٣٩

الزمیلة واالئتالفات المشتركة للمجموعة ھي كما یلي:إن الشركات التابعة الرئیسیة و

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

النسبة المئویة 
بلد التأسیسطبیعة األعمالللمساھمة

------ ------------- ------- الشركات التابعة 
دبي إ.ع.م.خدمات إدارة مركز االتصال١٠٠بز كونتاكت سنتر سولیویشنز ذ.م.م.

دبي إ.ع.م.خدمات مصرفیة إسالمیة١٠٠ش م ع مصرف دبي
دبي إ.ع.م.خدمات تمویل التجارة١٠٠اإلمارات لخدمات التمویل والتجارة
دبي إ.ع.م.إدارة األموال١٠٠اإلمارات للخدمات المالیة (ش.م.خ)

.جیرسيإدارة موجودات١٠٠مدراء محافظ اإلمارات (جیرسي) المحدودة 
معامالت اإلقراض متوسطة األجل ١٠٠ي الوطني الدولیة للتمویل المحدودة اإلمارات دب

وسوق المال
جزر الكایمان

دبي إ.ع.م.خدمات عقاریة ١٠٠اإلمارات دبي الوطني العقاریة ذ.م.م.
دبي إ.ع.م.خدمات وساطة ١٠٠اإلمارات دبي الوطني لألوراق المالیة 

دبي إ.ع.م.إدارة األصول١٠٠ول المحدودةاإلمارات دبي الوطني إلدارة األص
دبي إ.ع.م.خدمات مصرفیة إسالمیة٩٩٫٩مصرف اإلمارات اإلسالمي (ش.م.ع) 

دبي إ.ع.م.تمویل استھالكي ١٠٠اإلمارات المالیة للتمویل االستھالكي ذ.م.م. 
دبي إ.ع.م.إدارة الموجودات١٠٠محافظ اإلمارات ذ.م.م.

المملكة العربیة السعودیةخدمات استثماریة١٠٠وطني كابیتال (السعودیة) المحدودةاإلمارات دبي ال
.جیرسيخدمات إدارة صنادیق االئتمان١٠٠شركة ائتمان بنك دبي الوطني (جیرسي) المحدودة

دبي إ.ع.م.تنظیم الخدمات المشتركة١٠٠شركة تنفیذ ذ.م.م
شركة مرشحة ألعمال الرھن ١٠٠الشركة السعودیة للتمویل العقاري

العقاري 
المملكة العربیة السعودیة 

انجلتراإدارة األصول١٠٠مختارةدبي الوطني فرع لندن، شركة اإلمارات
مصرخدمات مصرفیة١٠٠باریبابنك

الشركات الزمیلة:
دبي إ.ع.م.                                                                                                                   ى الحیاةتأمینات عامة وتأمین عل٣٦٫٧الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع)

االئتالفات المشتركة 

دبي إ.ع.مخدمات إنجاز معامالت البطاقات٥١ورك إنترناشیونال ذ.م.منت



٧٧
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الشركات التابعة والزمیلة واالئتالفات المشتركة (تتمة) ٣٩

على تقییم السیطرة:  فیما یلي شركات أخرى تم دمجھا من قبل المجموعة  بناءاً

طبیعة األعمال 
 --------------

شركة ذات أغراض خاصة لتوریق الموجوداتلیمتد ٢إیمبیلم فاینانس كومبني نمبر 
شركة ذات أغراض خاصة لتوریق الموجوداتإیمیرتس إن بي دي أوتو فاینانسج لیمتد  

شركة ذات أغراض خاصة لتوریق الموجودات إیمیرتس إن بي دي فاینانس لیمتد 
شركة ذات أغراض خاصة لتوریق الموجوداتالمحدودة ١الموجودات رقم شركة اإلمارات دبي الوطني لتمویل 

شركة ذات أغراض خاصة لتوریق الموجوداتالمحدودة ٢شركة اإلمارات دبي الوطني لتمویل الموجودات رقم 
شركة ذات أغراض خاصة لتوریق الموجوداتشركة اإلمارات دبي الوطني لرأس مال الشق األول المحدودة

تم اإلفصاح عنھا في ٢٠١٢وعام ٢٠١٣إن أیة تغییرات جوھریة في الشركات التابعة الرئیسیة للمجموعة خالل عام  
. ١١رقم اإلیضاح 

عقود االیجار التشغیلیة ٤٠

ي: یتم سداد ایجارات عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء الخاصة بالمجموعة كما یل.دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٣
ألف درھم
 ---------

٢٠١٢
ألف درھم
 ---------

٤٥٫٦٨١٤٥٫٨٦٥أقل من سنة واحدة 
٨٧٫٣٠١١٠٣٫٣٣٠بین سنة واحدة وخمس سنوات 

٩٫٩١٠٨٫١١٧أكثر من خمس سنوات 
 ---------- ----------
١٤٢٫٨٩٢١٥٧٫٣١٢
============

االلتزامات واالرتباطات الطارئة٤١

دیسمبر كآالتي:٣١(أ)   كانت االلتزامات واالرتباطات الطارئة للمجموعة بتاریخ 

٢٠١٣
ألف درھم
 --------

٢٠١٢
ألف درھم
 --------

٨٫٦٧١٫٣٣٤٦٫٣٦٩٫٣٣٧خطابات اعتماد
٣٩٫٦٧٨٫٤٨٤٣١٫٩٢٩٫٨٠٤الضمانات 

٢٫٢١٧٫٣٩٣٢٫٢٧٠٫٠٨٠المطلوبات على المشاركة في المخاطر
١٨٫٨١٤٫٨٥٧١١٫٥٨٠٫٧٨٦ات قروض غیر قابلة لإللغاءالتزام

 --------------- ---------------
٦٩٫٣٨٢٫٠٦٨٥٢٫١٥٠٫٠٠٧
================

القبوالت) (ب

. ولھذا ٣٩یتم االعتراف بالقبوالت ضمن بیان المركز المالي مع المطلوبات المماثلة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
توجد التزامات خارج بنود بیان المركز المالي على القبوالت.ال 

التزامات رأسمالیة(ج) 

، بلغت التزامات المجموعة فیما یتعلق بالتحسینات الخاصة بالفروع ومشاریع التحكم اآللي ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
ملیون درھم). ٣٠٩: ٢٠١٢ملیون درھم (٢٥٩بالفروع



٧٨
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

اف ذات العالقةمعامالت األطر٤٢

تملكالتيالشركة%)، ٥٥٫٦(الحكومیةلالستثماراتدبيمؤسسةقبلمنجزئیامملوكةالوطنيدبياإلماراتمجموعة
.األغلبیةحصةفیھادبيحكومة

وصلت نسبة الودائع المقدمة من والقروض الممنوحة إلى كیانات ذات صلة بالحكومة، بخالف تلك التي تم االفصاح عنھا 
) على التوالي من إجمالي ٢٠١٢% في عام ١٨(مقابل % ١٤و)، ٢٠١٢% في عام ١١(مقابل % ٩بشكل فردي، إلى 

الودائع والقروض للمجموعة.

تقوم ھذه الكیانات بإدارة أعمالھا التجاریة على نحو مستقل، وتجرى جمیع التعامالت المالیة مع المجموعة على أساس 
مصلحة مشتركة.تعامالت بین طرفین ال تربطھما

تجري المجموعة أیضا معامالت مصرفیة مع أطراف معینین ذوي عالقة، التي ھي كیانات غیر حكومیة ذات صلة. وتتم 
بما في ذلك أسعار الفائدة والضمان السائدة في نفس الوقت للمعامالت ،ھذه المعامالت بصورة أساسیة بنفس الشروط

ال تنطوي على ما یزید عن نسبة المخاطر االعتیادیة. المقارنة مع أطراف لیس لھا عالقة و

أرصدة ومعامالت أطراف ذات عالقة كما یلي:

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھم

 -------------
ألف درھم

 -------------
قروض وذمم مدینة: 

٩١٫٠٣٣٫٢٠٦٧٥٫٧١١٫١٧٢لمساھم األغلبیة التابع للشركة األم األساسیة  
٧٣٤٫٨٧٦٢٫٢٠٥٫٦٣٥ساسیةللشركة األم األ

٩٢٨٫٠٨٧١٫٩٣٥٫٦٥٤قروض ألعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة
٤٥٫٦١٩٣٫١٧٦٫٥٣٣لشركات زمیلة 

 ---------------- ----------------
٩٢٫٧٤١٫٧٨٨٨٣٫٠٢٨٫٩٩٤
================

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمإلسالمي: ودائع العمالء وودائع عمالء المصرف ا

 -------------
ألف درھم

 -------------
٢٫٢٠٣٫٣٣٨٢٫٣١٢٫٧٤٤من مساھم األغلبیة التابع للشركة األم األساسیة  

٤٫٢٠٤٫٨٨١٢٫٧٨٧٫٤٦٤من الشركة األم األساسیة  
٦٣٫٨١٧من شركات زمیلة وائتالفات مشتركة 

 ------------------
٣٨١٫٠٠٨

 ---------------
٦٫٤٧٢٫٠٣٦

==========
٥٫٤٨١٫٢١٦

========



٧٩
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)٤٢

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

 ------------ -------------
١٠٧٫١١٨١٨٤٫٥٦٣استثمار في سندات حكومة دبي 

١٫٠٩١٫٥٨٧٨٨١٫٤٢٠قروض واستثمارات في صنادیق مدارة من قبل المجموعة
٨٫٢١٥٤١١٫٨٠١شراء ممتلكات من شركة زمیلة
١٣٫٤٢٥-التزامات نحو الشركات الزمیلة 
٣١٤٫٥٠٣٢٤٦٫٠٨٣قبوالت العمالء للشركات الزمیلة

-٢٫٢٣٢٫٧٤٢المدفوعات للشركات الزمیلة واالئتالفات المشتركة  
٣٧٫١٠٩٤٧٫٨٢٩الرسوم المستلمة بخصوص الصنادیق التي تدیرھا المجموعة 

١٥٫١٧٥١٧٫٥٤٤الفائدة المدفوعة لصنادیق تدیرھا المجموعة
١٦٠١٫٢١٦الفائدة المدفوعة على ائتالفات مشتركة 

٥٫٦٦٠٥٫٦٦٠أتعاب اجتماعات مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة للجنة الفرعیة التابعة للمجلس

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

كبار المسئولین اإلداریینتعویضات 
٥٦٫٨١٣٤٥٫٠١٥مزایا الموظفین قصیرة األجل

١٫٣٠٤٨٧٠المزایا الوظیفیة بعد الخدمة
 ----------- -------------

٥٨٫١١٧٤٥٫٨٨٥
==============

وإدارة ومراقبة نشاطات المجموعة إن كبار المسئولین اإلداریین ھم ھؤالء األشخاص الذین لدیھم السلطة والمسئولیة للتخطیط 
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة. 

لم یتم تسجیل خسائر انخفاض في القیمة مقابل األرصدة قید السداد خالل السنة لدى كبار المسئولین اإلداریین ولم یتم تخصیص 
.الفترةباشرة عند نھایة بدالت محددة النخفاض القیمة على األرصدة مع كبار المسئولین اإلداریین وعالقاتھم الم



٨٠
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

التوزیع الجغرافي للموجودات و المطلوبات ٤٣

لألقالیم الجغرافیة التالیة ودون احتساب أي ضمانات إضافیة أو أي ضمانات  ً فیما یلي بیان تحلیل المركز المالي للمجموعة وفقا
ائتمانیة مساعدة. 

دول مجلس :٢٠١٣دیسمبر ٣١
التعاون الخلیجي

لف درھمأ

دولیة

ألف درھم

اإلجمالي

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

الموجودات
٣٥٫١٩٥٫٣٧٣٣٫١٥٩٫٦٢٥٣٨٫٣٥٤٫٩٩٨نقد وودائع لدى المصرف المركزي

٢٫٨٦٣٫١٤٤١٧٫٧٢٤٫٠١٧٢٠٫٥٨٧٫١٦١مستحق من البنوك
١٩٦٫٧٢١٫٩٥٨٩٫٢٦٨٫٢١٢٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠القروض والذمم المدینة  

٣٢٫٠٢٩٫١٩٥٣٢٤٫٧٣٣٣٢٫٣٥٣٫٩٢٨ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي
١٫١٧١٫٣٣٧١٤٤٫٩٦٠١٫٣١٦٫٢٩٧أوراق مالیة للمتاجرة 
٩٫٨٥٨٫٥٤٦٦٫٣٣٥٫٤٣٢١٦٫١٩٣٫٩٧٨أوراق مالیة استثماریة

١٫٦١٠٫٧٩٧٢٠٫٠٨٥١٫٦٣٠٫٨٨٢استثمارات في شركات زمیلة وائتالفات مشتركة
٧٤٩٫٨٧٩١٫٠٢٦٫٦٧٢١٫٧٧٦٫٥٥١ة الموجبة للمشتقاتالقیمة العادل

١٫١٨٥٫٩٣٦-١٫١٨٥٫٩٣٦عقارات استثماریة
٤٫٩١٢٫١٢٧٧٤٫٢٩٢٤٫٩٨٦٫٤١٩قبوالت العمالء

٢٫٤٧٥٫٢١٩٢٨٢٫٦٥٠٢٫٧٥٧٫٨٦٩ممتلكات ومعدات 
٥٫٦٨٨٫٠١٨٥٧٤٫٤٨٠٦٫٢٦٢٫٤٩٨الشھرة التجاریة والموجودات غیر الملموسة

٨٫٥٤٩٫٥٠٦١١٥٫٠٨٢٨٫٦٦٤٫٥٨٨ى موجودات أخر
 ----------------- ----------------- -----------------

٣٠٣٫٠١١٫٠٣٥٣٩٫٠٥٠٫٢٤٠٣٤٢٫٠٦١٫٢٧٥إجمالي الموجودات
==============================

المطلوبات
١١٫٨٦٠٫٨٠٣١١٫٧٧٦٫٥٧٤٢٣٫٦٣٧٫٣٧٧مستحق للبنوك
١٧٥٫١٣٧٫٩٦٠٢٠٫١٣٣٫٢٤٣١٩٥٫٢٧١٫٢٠٣ودائع العمالء

٤٣٫٩٤٣٫٨٨٧٤١٠٫٦٧٨٤٤٫٣٥٤٫٥٦٥ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
٦٧٫١٢٩٦٧٫١٢٩-اتفاقیات إعادة الشراء مع البنوك

١١٢٫٠٧٤١٩٫٩٩٨٫٦١٨٢٠٫١١٠٫٦٩٢دیون مصدرة و أموال مقترضة أخرى 
٣٫٦٦٧٫٣٦٠-٣٫٦٦٧٫٣٦٠صكوك مستحقة الدفع 

٢٢٥٫٨٣٧١٫٢١٢٫٣٣٥١٫٤٣٨٫١٧٢القیمة العادلھ السالبة للمشتقات
٤٫٩١٢٫١٢٧٧٤٫٢٩٢٤٫٩٨٦٫٤١٩قبوالت العمالء
٦٫٤١٥٫٦٥٣٣٩٧٫٣٩٣٦٫٨١٣٫٠٤٦مطلوبات أخرى

٤١٫٧١٥٫٣١٢-٤١٫٧١٥٫٣١٢إجمالي حقوق المساھمین 
 ----------------- ----------------- -----------------

٢٨٧٫٩٩١٫٠١٣٥٤٫٠٧٠٫٢٦٢٣٤٢٫٠٦١٫٢٧٥ي المطلوبات و حقوق المساھمین إجمال
==============================

٤٤٫٢٤٤٫٤٢٣٤٫١٠٥٫٣٩٥٤٨٫٣٤٩٫٨١٨التوزیع الجغرافي لخطابات االعتماد والضمانات

:٢٠١٢دیسمبر ٣١
٢٩٢٫٣٠٧٫٢٣٣١٥٫٩٨٩٫١١٨٣٠٨٫٢٩٦٫٣٥١التوزیع الجغرافي للموجودات 

==========================
٢٧٠٫٣٤٩٫٠٤٣٣٧٫٩٤٧٫٣٠٨٣٠٨٫٢٩٦٫٣٥١التوزیع الجغرافي للمطلوبات و حقوق المساھمین 

==========================
٣٧٫٧٦٢٫٠٦٥٥٣٧٫٠٧٦٣٨٫٢٩٩٫١٤١التوزیع الجغرافي لخطابات االعتماد والضمانات 

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



٨١
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الموجودات والمطلوبات المالیة ٤٤

التصنیف المحاسبي والقیم المرحلة:

یوضح الجدول التالي تصنیف المجموعة لجمیع فئات الموجودات و المطلوبات المالیة و القیم المرحلة لھا. 

مصنفة بالقیمة :٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
العادلة من خالل 
الربح و الخسارة

ألف درھم
 ----------------

محتفظ بھا حتى 
تاریخ االستحقاق

ألف درھم
 ---------------

متاح
للبیع

ألف درھم
 ----------------

القروض
والذمم المدینة

ألف درھم
 -----------------

التكلفة
المطفأة

ألف درھم
 ---------------

أدوات
التغطیة

ألف درھم
 ----------------

إجمالي
ةالقیم

المرحلة*
ألف درھم

 ----------------
الموجودات المالیة 
٢٠٫٥٨٧٫١٦١-٢٠٫٥٨٧٫١٦١----مستحق من البنوك

٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠--٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠---القروض والذمم المدینة 
٣٢٫٣٥٣٫٩٢٨--٣٢٫٣٥٣٫٩٢٨---ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي

١٫٣١٦٫٢٩٧-----١٫٣١٦٫٢٩٧أوراق مالیة للمتاجرة 
١٦٫١٩٣٫٩٧٨---٥٦٦٫١٥٢٤٠٨٫٥٦٦١٥٫٢١٩٫٢٦٠أوراق مالیة استثماریة 

استثمارات في شركات زمیلة وائتالفات 
١٫٦٣٠٫٨٨٢-١٫٦٣٠٫٨٨٢----مشتركة

٢٠٢٫٥٥٤١٫٧٧٦٫٥٥١----١٫٥٧٣٫٩٩٧القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
٤٥٫٤٨٣٫٧٦٣-٤٥٫٤٨٣٫٧٦٣----أخرى

 ---------------- ---------------- ---------------- ------------------ ---------------- ---------------- -----------------
٣٫٤٥٦٫٤٤٦٤٠٨٫٥٦٦١٥٫٢١٩٫٢٦٠٢٣٨٫٣٤٤٫٠٩٨٦٧٫٧٠١٫٨٠٦٢٠٢٫٥٥٤٣٢٥٫٣٣٢٫٧٣٠

=================================================================
المطلوبات المالیة

٢٣٫٦٣٧٫٣٧٧-٢٣٫٦٣٧٫٣٧٧----مستحق للبنوك
١٩٥٫٢٧١٫٢٠٣-١٩٥٫٢٧١٫٢٠٣----ودائع العمالء 

٤٤٫٣٥٤٫٥٦٥-٤٤٫٣٥٤٫٥٦٥----ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
٦٧٫١٢٩-٦٧٫١٢٩----البنوك اتفاقیات إعادة الشراء مع

٢٠٫١١٠٫٦٩٢-٢٠٫١١٠٫٦٩٢----دیون مصدرة وأموال مقترضة أخرى
٣٫٦٦٧٫٣٦٠-٣٫٦٦٧٫٣٦٠----صكوك مستحقة الدفع 

١٢٥٫٧١٥١٫٤٣٨٫١٧٢----١٫٣١٢٫٤٥٧القیمة العادلة السالبة للمشتقات
١١٫٧٩٩٫٤٦٥-١١٫٧٩٩٫٤٦٥----أخرى

- ---------------- ----------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
٢٩٨٫٩٠٧٫٧٩١١٢٥٫٧١٥٣٠٠٫٣٤٥٫٩٦٣---١٫٣١٢٫٤٥٧

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

اختالف جوھري بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات (التي لم تقیم بالقیمة العادلة) وقیمھا العادلة.*ال یوجد



٨٢
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الموجودات والمطلوبات المالیة٤٤

مصنفة بالقیمة العادلة :٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
من خالل الربح و 

الخسارة
ألف درھم

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

تى تاریخ محتفظ بھا ح
االستحقاق

ألف درھم
 ---------------

متاح
للبیع

ألف درھم
 ----------------

القروض
والذمم المدینة

ألف درھم
 -----------------

التكلفة
المطفأة

ألف درھم
 ---------------

أدوات
التغطیة

ألف درھم
 ----------------

إجمالي
القیمة

المرحلة*
ألف درھم
-------- --------

الموجودات المالیة 
١٧٫٤٧٨٫٤٤٧-١٧٫٤٧٨٫٤٤٧----مستحق من البنوك

١٨٦٫٨٦٥٫٨٤٠--١٨٦٫٨٦٥٫٨٤٠---القروض والذمم المدینة 
٣١٫٢٩٥٫٥٦٨--٣١٫٢٩٥٫٥٦٨---ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي

١٫٢٢٠٫٨٧٢-----١٫٢٢٠٫٨٧٢أوراق مالیة للمتاجرة 
١٤٫٢٦٥٫٤٨٣---٤١٥٫٥٦٧٤٢٠٫٣٩٧١٣٫٤٢٩٫٥١٩أوراق مالیة استثماریة 

استثمارات في شركات زمیلة وائتالفات 
مشتركة

----٢٫٠٨٠٫١٥٧-٢٫٠٨٠٫١٥٧

١٦٤٫٠٢٣٢٫٢١٨٫٣٨٢----٢٫٠٥٤٫٣٥٩القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
٣٩٫٧٣٥٫٠٠٣-٣٩٫٧٣٥٫٠٠٣----أخرى

------ ---------- ---------------- ---------------- ------------------ ---------------- ---------------- -----------------
٣٫٦٩٠٫٧٩٨٤٢٠٫٣٩٧١٣٫٤٢٩٫٥١٩٢١٨٫١٦١٫٤٠٨٥٩٫٢٩٣٫٦٠٧١٦٤٫٠٢٣٢٩٥٫١٥٩٫٧٥٢

=================================================================
المطلوبات المالیة

٢٢٫١٦٨٫٨٢٧-٢٢٫١٦٨٫٨٢٧----مستحق للبنوك
١٧٦٫٣١٨٫١٥٨-١٧٦٫٣١٨٫١٥٨----ودائع العمالء 

ودائع  للعمالء على أساس النظام 
اإلسالمي

----٣٧٫٦١٠٫٢٨٩-٣٧٫٦١٠٫٢٨٩

٧٣٠٫٨٧٣-٧٣٠٫٨٧٣----اتفاقیات إعادة الشراء مع البنوك 
١٧٫١٩٠٫٧٩٢-١٧٫١٩٠٫٧٩٢----دیون مصدرة وأموال مقترضة أخرى

٣٫٦٧٣٫٠٠٠-٣٫٦٧٣٫٠٠٠----صكوك مستحقة الدفع 
٧٣٫٦٥٦٢٫٠٣٤٫١٤٤----١٫٩٦٠٫٤٨٨القیمة العادلة السالبة للمشتقات

١٢٫٠٧١٫٦٩٢-١٢٫٠٧١٫٦٩٢----أخرى
 --------------------------- ------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

٢٦٩٫٧٦٣٫٦٣١٧٣٫٦٥٦٢٧١٫٧٩٧٫٧٧٥---١٫٩٦٠٫٤٨٨
===============================================================

تریة للموجودات المالیة والمطلوبات (التي لم تقیم بالقیمة العادلة) وقیمھا العادلة.*ال یوجد اختالف جوھري بین القیم الدف



٨٣
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الموجودات و المطلوبات المالیة (تتمة)٤٤

القیمة العادلة لألدوات المالیة

لطریقة التقییم. فیما  ً لألدوات المالیة المرحلة بالقیمة العادلة وفقا - یلي إیضاح حول المستویات المختلفة:یوضح الجدول التالي تحلیالً

: األسعار المعلنة (غیر معدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المحددة. ١المستوى ·
والتي یمكن مالحظتھا للموجودات ١: التقییم باستخدام المدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى ٢المستوى ·

قة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة مثل (تستنتج من األسعار). والمطلوبات سواء بطری
: التقییم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بیانات السوق (مدخالت غیر ملحوظة). ٣المستوى ·

٢٠١٣دیسمبر ٣١
١المستوى 
ألف درھم

 -----------

٢المستوى 
ألف درھم

------- ----

٣المستوى 
ألف درھم

 -----------

اإلجمالي
ألف درھم

 -----------
أوراق مالیة للمتاجرة

٩٢٩٫٨٠٥-٩٢٦٫٦٢٣٣٫١٨٢أوراق مالیة خاصة بالدین 
٣٧٫٢٥٦--٣٧٫٢٥٦استثمار في حقوق الملكیة

٣٤٩٫٢٣٦-١٩٠٫٦٧٢١٥٨٫٥٦٤أخرى
 --------------- ------------------- ------------------------- --

١٫٣١٦٫٢٩٧-١٫١٥٤٫٥٥١١٦١٫٧٤٦
 --------------- --------------- ----------------------------- --

أوراق مالیة استثماریة
متاحة للبیع

٨٫٥٨٦٫٦٩١٣٫٦٦٤٫٤٥٧٦١٫٦٩٩١٢٫٣١٢٫٨٤٧أوراق مالیة خاصة بالدین 
٩٧٫٥١٧٩٤٧٫٥٥٤٧٨١٫٤٣٩١٫٨٢٦٫٥١٠لكیةاستثمار في حقوق الم

١٠٣٫٨٨٢٢١٧٫٥٦٢٧٥٨٫٤٥٩١٫٠٧٩٫٩٠٣أخرى
 --------------- --------------- ----------------------------- --

٨٫٧٨٨٫٠٩٠٤٫٨٢٩٫٥٧٣١٫٦٠١٫٥٩٧١٥٫٢١٩٫٢٦٠
 --------------- --------------- ----------------------------- --

محددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
٥٩٫٤٢٢--٥٩٫٤٢٢استثمار في حقوق الملكیة

٤٤٣٫٣٥٥٢٥٫٧٤٩٣٧٫٦٢٦٥٠٦٫٧٣٠أخرى
 --------------- ---------------- ------------------------------ --

٥٠٢٫٧٧٧٢٥٫٧٤٩٣٧٫٦٢٦٥٦٦٫١٥٢
 -------------------- ----------- ------------------------------ --

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للتدفق النقدي: 
-١٫٥٧٣٫٩٩٧-١٫٥٧٣٫٩٩٧

١٠٧٫٤٦١-١٠٧٫٤٦١-مقایضات سعر الفائدة

لعادلة:مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للقیمة ا
٩٥٫٠٩٣-٩٥٫٠٩٣-مقایضات سعر الفائدة

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

-١٫٧٧٦٫٥٥١-١٫٧٧٦٫٥٥١
 --------------- --------------- --------------- ---------------

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
دلة السالبة للمشتقاتالقیمة العا

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للتدفق النقدي: 
-)١٫٣١٢٫٤٥٧(-)١٫٣١٢٫٤٥٧(

)٢٢٫٢١٠(-)٢٢٫٢١٠(-مقایضات سعر الفائدة
مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للقیمة العادلة:

)١٠٣٫٥٠٥(-)١٠٣٫٥٠٥(-مقایضات سعر الفائدة
 ----------------------------- -- ----------------- -----------------

-)١٫٤٣٨٫١٧٢(-)١٫٤٣٨٫١٧٢(
 --------------- ---------------- ----------------- -----------------
١٠٫٤٤٥٫٤١٨
========

٥٫٣٥٥٫٤٤٧
========

١٫٦٣٩٫٢٢٣
========

١٧٫٤٤٠٫٠٨٨
========



٨٤
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

لمالیة (تتمة)الموجودات والمطلوبات ا٤٤

تقییم األدوات المالیة (تتمة)

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

موجودات مالیة
متاحة للبیع

موجودات مالیة
العادلة محددة بالقیمة

من خالل األرباح أو 
الخسائر

موجودات مالیة 
محتفظ بھا للتداول

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

١٫٧٩٧٫٤٢٣-٢٠١٣١٫٧٩٦٫٠٧٩١٫٣٤٤ینایر ١الرصید كما في 
إجمالي األرباح أو الخسائر:

----في األرباح أو الخسائر-
٤٤٫٤٣٩--٤٤٫٤٣٩في اإلیرادات الشاملة األخرى-

٦٧--٦٧مشتریات
----إصدارات 
)٥١٦٫٩٠٢(-)١٫٢٨١()٥١٥٫٦٢١(تسویات 

٣٣٢٫٢٠٢-٣٢٩٤٫٦٣٩٣٧٫٥٦٣التحویالت إلى المستوى 
)١٨٫٠٠٦(--)١٨٫٠٠٦(٣التحویالت خارج المستوى 

 -------------- -------------- -------------- --------------
١٫٦٣٩٫٢٢٣-٢٠١٣١٫٦٠١٫٥٩٧٣٧٫٦٢٦دیسمبر ٣١الرصید كما في 

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

ملیون درھم ١٥١وجودات مالیة متاحة للبیع بقیمة دفتریة قیمتھا تم تحویل م٢٠١٣دیسمبر ٣١خالل السنة المالیة المنتھیة في 
ألن األسعار المعلنة في السوق لسندات الدین أصبحت غیر متاحة ٢إلى المستوى ١درھم) من المستوى ملیون ٨٢١: ٢٠١٢(

یم كانت فیھ كافة المدخالت الھامة بصورة منتظمة. من أجل تحدید القیمة العادلة لسندات الدین، قامت اإلدارة باستخدام أسلوب تقی
ملیون درھم ٨٠بمبلغ ١إلى المستوى ٢مرتكزة على البیانات الملحوظة  في السوق. كما كانت ھناك تحویالت من المستوى 

.٢٠١٣ملیون درھم) خالل السنة ١٧٥: ٢٠١٢(



٨٥
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)٤٤

المالیة (تتمة)تقییم األدوات 

٢٠١٢دیسمبر ٣١
١المستوى 
ألف درھم

 -----------

٢المستوى 
ألف درھم

 -----------

٣المستوى 
ألف درھم

 -----------

اإلجمالي
ألف درھم

 -----------
أوراق مالیة للمتاجرة

٨٥٢٫٦٦٣- - ٨٥٢٫٦٦٣أوراق مالیة خاصة بالدین 
٤٤٫٧٦١- ٤٤٫٧٦١٢٥٫٠٣٥استثمار في حقوق الملكیة

٣٢٣٫٤٤٨- ١٦٩٫٨٣٠١٥٣٫٦١٨أخرى
 --------------- --------------- --------------- ---------------

١٫٢٢٠٫٨٧٢- ١٫٠٦٧٫٢٥٤١٥٣٫٦١٨
 --------------- --------------- --------------- ---------------

أوراق مالیة استثماریة
٨٫٦٠٥٫٩٠٢١٫٢٢٤٫١٨٦٢١١٫٦٩٩١٠٫٠٤١٫٧٨٧عمتاحة للبی

٨٠١٫٨٦١٣٥٠٫٨٩٩٦٦٦٫١٣٢١٫٨١٨٫٨٩٢أوراق مالیة خاصة بالدین 
٢٢٦٫٦٣٤٤٢٣٫٩٥٨٩١٨٫٢٤٨١٫٥٦٨٫٨٤٠استثمار في حقوق الملكیة

--------------- --------------- --------------- --------------- أخرى
٩٫٦٣٤٫٣٩٧١٫٩٩٩٫٠٤٣١٫٧٩٦٫٠٧٩١٣٫٤٢٩٫٥١٩

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

٦٢٫٤٤٧- - ٦٢٫٤٤٧محددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
١٥٦٫٦٤٦١٩٥٫١٣٠١٫٣٤٤٣٥٣٫١٢٠استثمار في حقوق الملكیة

--------------- -------- ---------------------- --------------- أخرى
٢١٩٫٠٩٣١٩٥٫١٣٠١٫٣٤٤٤١٥٫٥٦٧

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

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة
القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات

مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للتدفق النقدي: 
 -٢٫٠٥٤٫٣٥٩- ٢٫٠٥٤٫٣٥٩

١٢٤٫٤٩٨- ١٢٤٫٤٩٨- مقایضات سعر الفائدة
مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للتدفق النقدي:

٣٩٫٥٢٥- ٣٩٫٥٢٥- مقایضات سعر الفائدة
 --------------- --------------- --------------- ---------------

 -٢٫٢١٨٫٣٨٢- ٢٫٢١٨٫٣٨٢
 ---------------------------- -- --------------- ---------------

المشتقات المحتفظ بھا للمتاجرة

)١٫٩٦٠٫٤٨٨(- )١٫٩٦٠٫٤٨٨(- القیمة العادلة السالبة للمشتقات
مشتقات محتفظ بھا كتغطیات تدفقات نقدیة:

)٢١٫٥٨١(- )٢١٫٥٨١(- مقایضات سعر الفائدة
العادلة:مشتقات محتفظ بھا كتغطیات للقیمة

)٥٢٫٠٧٥(- )٥٢٫٠٧٥(- مقایضات سعر الفائدة
 --------------- ---------------- --------------- ---------------

 -)٢٫٠٣٤٫١٤٤(- )٢٫٠٣٤٫١٤٤(
 --------------- ---------------- --------------- ---------------
١٠٫٩٢٠٫٧٤٤٢٫٥٣٢٫٠٢٩١٫٧٩٧٫٤٢٣١٥٫٢٥٠٫١٩٦
================================



٨٦
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

الموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)٤٤

تقییم األدوات المالیة (تتمة)

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

موجودات مالیة
متاحة للبیع

موجودات مالیة
محددة بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر

القیمة العادلة اإلیجابیة 
لألدوات المشتقة

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

٢٠١٢١٫٩٣٥٫٢٨٩٢٫٩٨٥١٤١٫٦٧٧٢٫٠٧٩٫٩٥١ینایر ١الرصید كما في 
إجمالي األرباح أو الخسائر:

)٤٫٤٧١(--)٤٫٤٧١(في األرباح أو الخسائر-
٩٢٫٨٠٠--٩٢٫٨٠٠في اإلیرادات الشاملة األخرى-

٤٫٣٦٨--٤٫٣٦٨مشتریات
٤٧٫١٠٣-٤٧٫١٠٣-إصدارات
)٤٣٦٫٠٧٠()١٤١٫٦٧٧(-)٢٩٤٫٣٩٣(تسویات

٦٣٫٢٢١-٣٦٢٫٤٨٦٧٣٥المستوى داخلالتحویالت 
)٤٩٫٤٧٩(-)٤٩٫٤٧٩(-٣التحویالت خارج المستوى 

--------------------------------------------
١٫٧٩٧٫٤٢٣-٢٠١٢١٫٧٩٦٫٠٧٩١٫٣٤٤دیسمبر ٣١الرصید كما في 

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

إیضاحات حول بیان التدفقات النقدیة الموحد للمجموعة٤٥

٢٠١٣
ألف درھم

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

٢٠١٢
ألف درھم

 -------------
(أ)  تحلیل التغیرات في النقد وما یعادلھ خالل العام

)٢٫٣٣٥٫٢١٤(٤٫٦٠٨٫٢٣٤الرصید في بدایة العام
٢٫٣٢٧٫٨٨٣لتدفق النقدي الداخلصافي ا

 -----------------
٦٫٩٤٣٫٤٤٨

 -----------------
٦٫٩٣٦٫١١٧الرصید في نھایة العام

=========
٤٫٦٠٨٫٢٣٤

=========
(ب)  تحلیل النقد وما یعادلھ

٣٨٫٣٥٤٫٩٩٨٣٠٫٧٧١٫٨٦٢نقد وودائع لدى المصرف المركزي
٢٠٫٥٨٧٫١٦١١٧٫٤٧٨٫٤٤٧المستحق من البنوك

)٢٣٫٦٣٧٫٣٧٧(المستحق للبنوك
 ------------------

)٢٢٫١٦٨٫٨٢٧(
 ------------------

٣٥٫٣٠٤٫٧٨٢
 ------------------

٢٦٫٠٨١٫٤٨٢
 ------------------

)١٤٫٣١٨٫٨٥١()١٨٫٩٦٥٫٠٢٦(ناقصاً: ودائع لدى المصرف المركزي ألغراض نظامیة
)٦٫٢٥٠٫٠٠٠()٤٫٩٠١٫٩٩٣(المركزيناقصاً: شھادات ودائع لدى المصرف

)٤٫٣٩٢٫٨٩٠()٦٫٩٩٨٫١٢٥(أشھر٣ناقصاً: المبالغ المستحقة من البنوك بعد 
٢٫٤٩٦٫٤٧٩٣٫٤٨٨٫٤٩٣أشھر٣زائداً: المبالغ المستحقة للبنوك بعد 

 ------------------ ----------------
٦٫٩٣٦٫١١٧٤٫٦٠٨٫٢٣٤

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



٨٧
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة وتخصیص رأس المال ٤٦

یقوم مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي باإلشراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك یتلقى معلومات 
حول كفایة رأس المال ویحدد متطلبات رأس المال للمجموعة ككل. یتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة 

ادر عن لجنة بازل للرقابة على البنوك (لجنة بازل) بعد تطبیق التعدیالت التي قام مصرف الص٢باستخدام نموذج بازل 
الحد األدنى .على ثالثة "ركائز" ٢اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بتعمیمھا بعد تكییفھا محلیا. یقوم نموذج بازل 

الركیزة الثانیة" وأخالقیات السوق "الركیزة الثالثة" لمتطلبات رأس المال "الركیزة األولى" عملیة المراجعة الرقابیة "

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: 

لمتطلبات رأس المال الجاري یلزم مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي المجموعة بالمحافظة على الحد ،وفقاً
% (یكون والتي یكون الشق ١٢المخاطر بنسبة األدنى المحدد لنسبة إجمالي رأس المال إلى إجمالي الموجودات مرجحة

% منھا) ٨نسبة ١

ینقسم رأس المال النظامي للبنك إلى فئتین: 

من رأس المال على رأسمال األسھم واألسھم الممتازة واالحتیاطي القانوني والنظامي األولیشمل الشق ·
د خصم الشھرة التجاریة والموجودات واالحتیاطیات األخرى واألرباح المحتجزة والحصة غیر المسیطرة بع

غیر الملموسة والتعدیالت النظامیة األخرى المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق المساھمین و لكن یتم التعامل 
معھا بصورة مختلفة ألغراض خاصة بكفایة رأس المال، و  

المفصح عنھ واحتیاطي القیمة من رأس المال على الدیون الثانویة المؤھلة واالحتیاطي غیر ٢یشتمل الشق ·
العادلة.  

من ١تلتزم المجموعة بتطبیق النھج المعیاري لالئتمان والسوق والمخاطر التشغیلیة (الركیزة  دیسمبر ٣١) اعتباراً
٢٠٠٧ .

ھي كالتالي:  ١نسبة كفایة رأس المال حسب نموذج بازل 

٢٠١٣
ألف درھم 

٢٠١٢
ألف درھم 

 --------------- ---
من رأس المال ١الشق 

٥٫٥٥٧٫٧٧٥٥٫٥٥٧٫٧٧٥رأس المال المصدر 
١٢٫٢٧٠٫١٢٤١٢٫٢٧٠٫١٢٤احتیاطي عالوة إصدار األسھم 

٢٫٧٧٨٫٨٨٨٢٫٧٠٦٫٨١٥االحتیاطیات القانونیة و النظامیة 
٢٫٨٧٤٫٨٧٦٢٫٨٦٤٫٧٤٠االحتیاطیات األخرى 

٩٫٨٢٥٫٦٤٣٨٫٥٠٥٫٢٠٥األرباح المحتجزة 
٧٫٦٤٨٫٤٩٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠من رأس المال ١دات الشق سن

٤٫٥٢٥٤٦٫٢٦٩حصة غیر مسیطرة  
 ---------------- ----------------

١٤٠٫٩٦٠٫٣٢٨٣٥٫٩٥٠٫٩٢٨إجمالي رأس المال الشق 
)٥٫٧٥١٫٠١٨()٦٫٢٦٢٫٤٩٨(ناقصاً: الشھرة التجاریة والموجودات غیر الملموسة

)٤٦٫١٧٥()٤٦٫١٧٥(ناقصا: أسھم الخزینة 
 ------------ ----------------

٣٤٫٦٥١٫٦٥٥٣٠٫١٥٣٫٧٣٥اإلجمالي 
 ------------- ----------------



٨٨
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة وتخصیص رأس المال (تتمة) ٤٦

٢٠١٣
ألف درھم 

٢٠١٢
ألف درھم 

 --------- ---------
من رأس المال ٢الشق 

٣٫٩٥١٫٩١٦٣٫٦٠٠٫٠٠١غیر معلنة/مخصصات عامةاحتیاطیات
٣٦٠٫٥٢٢٢٦٧٫٢٢٠احتیاطي القیمة العادلة

٢٫٨٧٠٫٥٢٩١٠٫٠٦٧٫٣٧٢أدوات رأس المال المختلطة (دین/حقوق) 
٣٫٨٤٤٫١٦٨١٫٨٠٤٫٣٧٤الدیون الثانویة 

 ------------- ----------------
١١٫٠٢٧٫١٣٥١٥٫٧٣٨٫٩٦٧اإلجمالي 

------- ------ ----------------
٩٫٩١١٫٧٥٣١٤٫٨٦٤٫٩٨٨المؤھل من رأس المال ٢منھا: الشق 

٤٤٫٥٦٣٫٤٠٨٤٥٫٠١٨٫٧٢٣إجمالي رأس المال النظامي 
==================

التعرض للمخاطر المرجحة: 

٢٠١٣
ألف درھم 

٢٠١٢
ألف درھم 

 ---------- ----------
٢٠٩٫١٩٤٫٤١٨٢٠١٫٩٥٩٫٤٩١مخاطر االئتمان
٢٫٨١١٫٦٧٨٢٫٣٢٦٫٧٨٦مخاطر السوق

١٤٫٩١٦٫٦٨٨١٣٫٧٩٥٫٤٥٨مخاطر التشغیل
 --------------- ---------------

٢٢٦٫٩٢٢٫٧٨٤٢١٨٫٠٨١٫٧٣٥اإلجمالي
==================

معدالت رأس المال: 

جودات ذات إجمالي رأس المال النظامي كنسبة إلجمالي المو
المخاطر المرجحة

٢٠٫٦٤%١٩٫٦٤%

%١٣٫٨٣%١٥٫٢٧كنسبة للموجودات مرجحة المخاطر١إجمالي رأس المال الشق 

إدارة الصنادیق  ٤٧

تقوم المجموعة بإدارة عدد من محافظ األسھم والتي لم یتم توحیدھا في البیانات المالیة. ال ترتبط المحافظ بالموجودات 
للمجموعة وأن المجموعة ال ترتبط بموجودات المحافظ. لقد بلغت محافظ األطراف األخرى التي تقوم المجموعة العامة

ملیون درھم). ٥٫٤٠٨: ٢٠١٢(٢٠١٣دیسمبر ٣١ملیون درھم كما في ٧٫٤٧٧بإدارتھا 

الموجودات المحتفظ بھا بصفة مستأمن  ٤٨

عمالئھا وتقدم المجموعة خدمات الحافظ األمین لبعض من عمالئھا. تحتفظ المجموعة بموجودات بصفة مستأمن ل
الموجودات الرئیسیة التي تحتفظ بھا المجموعة بصفة مستأمن أو الحافظ األمین غیر مدرجة في البیانات المالیة الموحدة 

للمجموعة. 



٨٩
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر ٤٩

إطار إدارة المخاطر: 

لمخاطر بأسلوب نظامي یتسم بالشفافیة من خالل إطار عمل شامل إلدارة المخاطر والذي یجمع ما تقوم المجموعة بإدارة ا
بین نظام المؤسسات وقیاس المخاطر مراقبة العملیات.

تتمثل السمات الرئیسیة لإلطار الشامل إلدارة المخاطر للمجموعة فیما یلي: 

بالمجموعة؛إدارة المخاطر نشاء ومتابعة إطار إلیتحمل مجلس اإلدارة ("المجلس") المسئولیة العامة ·
تقوم اللجنة التنفیذیة بتحدید قدرة المجموعة على تحمل المخاطر ویقوم مجلس اإلدارة بالموافقة علیھا؛ ·
تعقد لجان المجلس اجتماعات منتظمة وتعتبر مسئولة عن مراقبة االلتزام بسیاسات وإجراءات إدارة المخاطر ·

إدارة المخاطر؛ومراجعة كفایة ھیكل
یقوم قسم إدارة المخاطر للمجموعة، برئاسة مدیر عام المخاطر، بإدارة السیاسات العامة إلدارة المخاطر ·

وھذه اإلدارة مستقلة عن اإلدارات المصرفیة؛ و .للمجموعة
إدراج نظم إدارة المخاطر في المجموعة كعملیة جوھریة. ·

.ساعدة اإلدارة العلیا في المراقبة واإلدارة الفعالة لمخاطر المجموعة بصفة عامةیقوم قسم إدارة المخاطر للمجموعة بم
ویضمن ھذا القسم أیضا ما یلي: 

اتساق سیاسات المخاطر وإجراءتھا وأسالیبھا مع قدرة المجموعة على تحمل المخاطر؛·
المخاطر؛ واتساق إستراتیجیة األعمال الخاصة بالمجموعة بصفة عامة مع قدرتھا على تحمل·
تطویر وتنفیذ التخطیط ووضع األنظمة المناسبة إلدارة المخاطر. ·

عملیة إدارة المخاطر : 

یتم تحدید كمیة المعلومات والتعرض لمخاطر االستحقاقات المتأخرة ومقارنتھا .خالل إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر
لكمیة بموجب السیاسة المقررة ومؤشرات المخاطر الرئیسیة بالحدود المصرح بھا حیث تتم مراقبة المخاطر غیر ا

والمتابعة. تتم إحالة أي تناقضات أو زیادات أو اختالفات إلى اإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة في وقت مناسب.  

مخاطر االئتمان  

ما ینتج عنھ خسارة مالیة مخاطر االئتمان ھي مخاطر عجز العمیل أو الطرف المقابل لھ عن الوفاء بالتزام ما م
للمجموعة. تشمل مخاطر االئتمان كذلك "مخاطر تركز االئتمان" و"مخاطر التسویة" وھي مخاطر عجز طرف مقابل 

عن الوفاء بمعاملة لدى األسواق المالیة عند التسویة و المخاطر المتبقیة الناجمة عن عدم القدرة الكافیة على تحقیق 
الحق. الضمانات اإلضافیة في وقت 

إدارة مخاطر االئتمان وھیكلھا:

إن طریقة إدارة مخاطر االئتمان تقوم على أساس المحافظة على االستقاللیة والتكامل لعملیات تقییم وإدارة وتقاریر 
مخاطر االئتمان في ظل سیاسات وحدود وأنظمة واضحة للموافقة في قطاعات األعمال. 

األعمال المستھدفة وأدلة السیاسات عن توجیھاتاالئتمانیة األساسیة وتشمل المبادئتركز سیاسة االئتمان للمجموعة على 
المحددة وإدارة مخاطر العمالء المرتفعة وأدلة رصد المخصصات.  



٩٠
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر(تتمة): ٤٩

مخاطر االئتمان (تتمة): 

إدارة مخاطر االئتمان وھیكلھا (تتمة):

إلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار بمنح تفویض ألعضاء لجنة إدارة االئتمان واالستثمار وأعضاء محددین من قام مجلس ا
ومع ذلك یحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار التابعة للمجلس .اإلدارة العلیا لتسھیل وإدارة األعمال بفاعلیة
مان بمبالغ كبیرة. بمطلق الصالحیة للموافقة على معامالت االئت

ضمن إدارة المخاطر تقوم بإدارة مخاطر ائتمان محافظ الشركات والمستھلكین.  متخصصةھناك وحدات 

تم اتباع التوجیھات التالیة لتصنیف الحساب كمنخفض القیمة وغیر منخفض القیمة.

القروض العادیة
االتفاقحسبالسدادللبنكالمتاحةالمعلوماتضمنتحیثاعتیادیة،مصرفیةمخاطرتحملالتيوالسلفیاتالقروض·

"عادیة"قروض أنھاعلىمصنفة

خاضعة للرقابةالالقروض 
منأكثرتتطلبالتيللمقترضاالئتمانیةوالمالءةالماليالوضعالقروض والسلفیات التي تظھر بعض الضعف في ھي

القروض الخاضعة للرقابة""أنھاعلىومصنفةاحتیاطیاتتخصیصلیسولكناالعتیاديهااالنتب

القیمةمنخفضةالقروض

إلى بعض الخسارة مصنفة على تؤدي الحسابات حیث قد تعیق العوامل السلبیة السداد أو تضعف من الضمان أو تلك .١
". عموما تعد ھذه تعرضات ائتمانیة حیث تكون دفعات أصل المبلغ و/أو الفائدة متأخرةنموذجیةأنھا "حسابات شبھ 

یوما متتالیة.٩٠ألكثر من 
تلك الحسابات التي یكون تحصیلھا والفائدة بالكامل مشكوك فیھ على أساس المعلومات المتاحة، مما یؤدي عموما إلى .٢

خسارة جزء من ھذه القروض، مصنفة على أنھا "حسابات مشكوك فیھا"؛ و
ولكن فشل في تحصیل أي شيء أو حیث یكون تلك الحسابات التي یكون البنك قد استنفد جمیع اإلجراءات المتاحة.٣

ھنالك احتمال عدم تحصیل، مصنفة على أنھا "حسابات خاسرة"

إدارة مخاطر ائتمان الشركات:

إن عملیة إدارة مخاطر ائتمان الشركات تتم على النحو التالي: 

فق علیھا من قبل لجنة تم وضع القدرة على تحمل مخاطر ائتمان الشركات وفقا الستراتیجیة المخاطر الموا·
المخاطر للمجموعة.

یتم منح التسھیالت االئتمانیة على أساس تقدیر تفصیلي لمخاطر االئتمان للطرف المقابل. یتضمن ھذا التقدیر ·
ومصادر السداد والعوامل االقتصادیة .والجدارة االئتمانیة للعمیل.الغرض من التسھیالتضمن أمور أخرى 

.ضمن القطاعوجدارة العمالءواتجاھات ھذا القطاع السائدة والمحتملة
یتم االضطالع بعملیة إدارة التسھیالت االئتمانیة من خالل وظیفة منفصلة لضمان التنفیذ المناسب لجمیع ·

آلجال االستحقاق وانتھاء الحدود الموافقات االئتمانیة والمحافظة على المستندات وعملیات المراقبة االستباقیة
ت.والضمانا



٩١
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر(تتمة): ٤٩

مخاطر االئتمان (تتمة): 

إدارة مخاطر االئتمان وھیكلھا (تتمة):

)تتمة(إدارة مخاطر ائتمان الشركات:

تم تطویر وتطبیق نماذج تصنیف داخلي عبر فئات متنوعة من وحدات األعمال - تصنیف مخاطر المقترضین·
إلى مقیاس التصنیف الرئیسي وینلتقییم جودة االئتمان للمقترض لتخصیص فئات تصنیف المخاطر استناداً

ً. یتم تصنیف جمیع المقترضین في درجات مخاطر المعتمد لدى البنك مدى احتماالت تخلفھم عن إلىاستنادا
من حیث التخلف عن السداد. یصنف العمالء ذوي أعلى جودة ائتمانیة ضمن الفئة الرئیسیة وھم األقل احتماالً

لمتطلبات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  تحدید درجات التصنیف الداخلي وفقاً ً السداد. یتم أیضا
؛٥إلى ١على درجات من 

لدى البنك معالجة –القروض منخفضة القیمة والقروض المتعثرة والقروض الخاضعة للرقابةحسابات إدارة ·
المتعثرة والقروض الخاضعة للرقابة ویتعامل معھا بشكل فعال. محددة بشكل جید لتحدید حسابات القروض

ھنالك سیاسات  تحكم التصنیف االئتماني لحسابات القروض المتعثرة والقروض الخاضعة للرقابة. یكون تعلیق 
الفائدة واالحتیاطات وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة وتوجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة 

زي. تضطلع اإلدارة وتحصل القروض المتعثرة بواسطة فریق إعادة ھیكلة وتصحیح.المرك

إدارة مخاطر ائتمان العمالء: 

وفقا الستراتیجیة المخاطر الموافق علیھا من قبل لجنة األفراد تم وضع القدرة على تحمل مخاطر ائتمان ·
المخاطر للمجموعة

األفراد ضمن حدود القدرة على تحمل المخاطر توافق وحدة المخاطر على سیاسات ائتمان ·

تتم ویشمل التقییم آلیات المخاطر والمزایا؛ .یتم تقییم كافة المنتجات الجدیدة على ضوء السیاسات المعتمدة·
مراجعة وتحدیث السیاسات بشكل منتظم لضمان وضع اتجاھات السوق الحالیة في االعتبار في الوقت 

والمناسب؛
العمالء بموجب سیاسات ائتمان معتمدة لكل منتج. یحتاج كل طلب إلى الوفاء بالمعاییر یتم منح قروض 

المنصوص علیھا وفقا لسیاسات االئتمان. تتم الموافقة على االستثناءات، إن وجدت، من قبل موظفین لدیھم 
تفویض بذلك بعد مراجعة المخففات المقترحة لھذه االستثناءات.

ستوى مخاطر أي حساب المخاطر المرتبطة بھ بعد مراجعة تاریخ التخلف عن یعكس م-تصنیف المخاطر ·
لقیاس التعرض لمخاطر ائتمان في تأمین القرارات وكذلك السداد. یتم االستعانة بالتطبیق ونماذج السلوك 

لمقیاس تصنیف البنك. المستھلكین وفقاً

عن قرب لضمان حمایة جودة أصول البنك. یتم تتم ممراقبة الحسابات المتعسرة–المتعثرة  إدارة الحسابات ·
تصنیفاتوتخضع،استنادا إلى احتمالیة تخلف المستھلكین عن السدادالفروقاتتحصیلاستراتیجیاتوضع

.معجلةتحصیلاستراتیجیةإلىالمرتفعةالمخاطر



٩٢
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر(تتمة): ٤٩

مخاطر االئتمان (تتمة): 

تمانیة : مراقبة المخاطر االئ

ویتلو ذلك متابعة .تتم مراقبة عملیات اإلقراض للمجموعة بشكل مستمر من خالل نظام یشمل عالمات اإلنذار المبكر
العملیات بالحساب وتقدیر الضمانات اإلضافیة واستطالع السوق. 

على تقاریر مخاطر محفظة القروضیتم تقییم  معلومات  اإلدارة الستثناءات واللمجموعة بشكل مستمر مع متابعتھا بناًء
المقدمة من وحدات االئتمان واألعمال. تتم كذلك متابعة المخاطر االئتمانیة بشكل مستمر مع إعداد تقاریر رسمیة شھریة 
وربع سنویة لضمان إطالع اإلدارة العلیا على التحوالت في الجودة االئتمانیة للمحفظة وعلى العوامل الخارجیة المتغیرة.

فریق "مجموعة القروض الخاصة" المتخصص بإدارة وتحصیل التسھیالت االئتمانیة التي بھا مشكالت. یقوم

إستراتیجیة تخفیف مخاطر االئتمان للمجموعة: 

تعمل المجموعة ضمن سقف تعرض احترازي یضعھ مجلس اإلدارة تماشیا مع توجیھات مصرف اإلمارات العربیة 
صورة جیدة إلدارة االستثناءات.بجات تم وضعھا المتحدة المركزي. ھنالك معال

في قطاعات متعددة . ویتحقق التنوع من خالل الحدود المقررة للعمالء/ التعرضاتالمجموعة معاییر لتنویع اعتمدت
القطاع والحدود الجغرافیة.  

وك األخرى وعقود مقایضة إن مخاطر التحویل في شكل قروض مجمعة واتفاقیات المشاركة بالمخاطر المبرمة مع البن
للحد من  وتتبعھا المجموعة حیثما كان ذلك مناسباً التخلف عن سداد االئتمان وبیع القروض ھي ممارسات مقبولة عالمیاً

تعرضاتھا.   



٩٣
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر(تتمة): ٤٩

تحلیل الموجودات حسب األنشطة االقتصادیة: 

الئتمان حسب النشاط االقتصادي للقطاع. فیما یلي تحلیل النشاط االقتصادي:تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر تركزات ا

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھم

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

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

القروض
والذمم المدینة

التمویل 
اإلسالمي

القروضأخرى
م المدینةوالذم

التمویل 
اإلسالمي

أخرى

 ----------- ----------- ---------- ----------- --------- ----------
- ١٥٫٠٧٠٢٨٫٥٦٨- ١٣٫٦١٢٧٫٥٦٠الزراعة و األنشطة المتصلة بھا 

١٧٣٫١٥٩- ٤٥٣٫٤٤٤١١٤٫٠٨٧١١٫١١٣٢٢٨٫٧٧٧التعدین واالحتجار 
٦٫٦٣٣٫١٨٢٧٥٥٫٨٨٢٢٫١٨٩٦٫٠٦٩٫٨٢١٨٥٢٫٢٤٨٤٦٢٫٨٢٩الصناعة 

٥٫١٧٢٫٦٤٩٧٤٢٫٥٧٠١٫٤٠٩٫٣٤٨٦٫٤١١٫٣٢١٦٠٢٫٦٤٨٧٠٠٫٥٨٩اإلنشاءات 
- ٩٫٩٧٦٫٢٨٤١٫٩٠١٫٥٥٥٩٥٨٧٫١٨٦٫٢٧٥١٫١٢٤٫٨١٥التجارة 

٤٫٢٤٠٫٦٣٢٣٠٦٫٤٦٩٣٠١٫٤٣٦٤٫٨٣٥٫١٥١١٩٦٫٢١٣٥٨١٫٤١٥المواصالت واالتصاالت 
١١٫٢٩٢٫١٧٥١٫٩٤٩٫٥٧٠٢٫٥٧٣٫١٢٨١٤٫٣٥١٫٨٥٠٢٫٢٣٢٫٥٩١١٫٧٦٩٫١٧٢الخدمات 
٩٠٫٨٠٢٫٦٧٤٢٣٠٫٥٣٢٣٫٧٨٠٫٥٨٣٧٥٫٤٥٧٫٣١٧٢٥٣٫٨٥٥٣٫٣٣٥٫٦٠٩حكومي 

- ٢٧٫٣٢١٫٧٢٩١٣٫٦٧٧٫١٨٧- ٣١٫٧٣٨٫٣٣٢١٨٫١٧٨٫٩٧٦أفراد –الشخصیة 
٣٥٫٠٢٤٫٢٢٦٨٫٤٩٥٫٩٧٤٧٦٢٫٥٢٧٣٠٫١٨٥٫٠٢٧٨٫٥٢٧٫٣٧٣٢٫١٩٨٫٩٠٧العقاریة 

٢٠٫٧٥٣٫٩١٦- - ٢٦٫٠٢٤٫٣٩٥- ٢٤١٫٤٦٠بنوك 
مؤسسات مالیة أخرى وشركات 

٢٢٫٨٥٧٫٤٢٥٤٫٢١٣٫٧١٨٤٫٠٧٩٫٩٠٠استثماریة
 -

٢٥٫٥٢٣٫٥٧٨٦٫٢٠٤٫٤٣٢٥٫٤٤٦٫٣٩٤
٤٫٨٨٢٫٠٨٥١٫٠٨٥٫٨٥٢٧٨٢٫٧٤١٣٫٧٨٩٫١٥٦١٫٠٢٨٫٩٢٧٦٠٢٫٣٨٧أخرى 

 -------------- -------------- --------------------- ------- -------------- --------------
٢٢٣٫٣٢٨٫١٨٠٣٧٫٩٨٢٫٧٤٥٣٩٫٧٢٨٫٣١٨٢٠١٫٣٧٥٫٠٧٢٣٤٫٧٢٨٫٨٥٧٣٦٫٠٢٤٫٣٧٧إجمالي الموجودات 
الدخل المؤجل - )١٫٣٤٧٫٣٣٨(- - )٢٫٢٠٠٫٩٥٧(- ناقصاً

مخصصات انخفاض القیمة  )٩٧٩٫٤١٨()٢٫٠٨٥٫٩٥١()١٤٫٥٠٩٫٢٣٢(- )٣٫٤٢٧٫٨٦٠()١٧٫٣٣٨٫٠١٠(ناقصاً
 ----------------- --------------- --------------- ---------------- --------------- ---------------
٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠٣٢٫٣٥٣٫٩٢٨٣٩٫٣٥٣٫٩٢٨١٨٦٫٨٦٥٫٨٤٠٣١٫٢٩٥٫٥٦٨٣٥٫٠٤٤٫٩٥٩
==================================================

طات األخرى على المستحق من البنوك واألوراق المالیة االستثماریة واألوراق المالیة للمتاجرة واالستثمار في  الشركات تشتمل النشا
الزمیلة واالئتالفات المشتركة.



٩٤
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر(تتمة): ٤٩

ب تصنیفھا الخارجي كما یلي: إن تصنیف األوراق المالیة للمتاجرة واألوراق المالیة االستثماریة حس

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

التصنیف

المصنفة بالقیمة 
العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

ألف درھم

أوراق مالیة 
استثماریة محتفظ 

بھا حتى تاریخ 
االستحقاق 
ألف درھم

أوراق مالیة 
استثماریة متاحة 

للبیع 
ألف درھم 

أوراق مالیة 
للمتاجرة 
مألف درھ

اإلجمالي 
ألف درھم

 ---------- -------- ---------- --------- ---------
٦٤٫٣٩٧-٦٤٫٣٩٧--أأأ
١٤٢٫٩٩١٤٫٦٣٣٫٨٩٠٨١٫٨٣٠٤٫٨٥٨٫٧١١-إلى أأ+ -أأ
١٦٫٠٠٧٢٫١٥١٫٧٧٤٣٥٨٫٣٦٤٢٫٥٢٦٫١٤٥-إلى أ+- أ

٥٩٫٤٢٢١٦٨٫٢٨٦٣٫٢٣١٫١٦٧٣٣١٫٧٧٣٣٫٧٩٠٫٦٤٨-أقل من أ
٥٠٦٫٧٣٠٨١٫٢٨٢٥٫١٣٨٫٠٣٢٥٤٤٫٣٣٠٦٫٢٧٠٫٣٧٤مصنفة غیر

 --------------- ------------ ---------------- ---------------- ----------------
٥٦٦٫١٥٢٤٠٨٫٥٦٦١٥٫٢١٩٫٢٦٠١٫٣١٦٫٢٩٧١٧٫٥١٠٫٢٧٥

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

والتي أصدر منھا بواسطة: 

المصنفة بالقیمة 
العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

أوراق مالیة 
استثماریة محتفظ 

بھا حتى تاریخ 
االستحقاق 

أوراق مالیة 
استثماریة متاحة 

للبیع 
أوراق مالیة 

للمتاجرة 
اإلجمالي 

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

١٨٦٫٤٤٩٦٫١٩٠٫٩٤٩١٣٤٫٤٣٠٦٫٥١١٫٨٢٨-حكومات
٩١٫٨٢٥٢٫٢٦٨٫١٠٦٢٩٢٫٩٨٦٢٫٦٥٢٫٩١٧-مشاریع قطاع عام

٥٦٦٫١٥٢١٣٠٫٢٩٢٦٫٧٦٠٫٢٠٥٨٨٨٫٨٨١٨٫٣٤٥٫٥٣٠قطاع خاص وأخرى
 --------------- ------------ ---------------- -------------------- ----------

٥٦٦٫١٥٢٤٠٨٫٥٦٦١٥٫٢١٩٫٢٦٠١٫٣١٦٫٢٩٧١٧٫٥١٠٫٢٧٥
=====================================



٩٥
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر(تتمة): ٤٩

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

التصنیف

المصنفة بالقیمة 
العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

ألف درھم

لیة أوراق ما
استثماریة محتفظ 

بھا حتى تاریخ 
االستحقاق 
ألف درھم

أوراق مالیة 
استثماریة متاحة 

للبیع 
ألف درھم 

أوراق مالیة 
للمتاجرة 
ألف درھم

اإلجمالي 
ألف درھم

 ---------- -------- ---------- --------- ---------
٥١٢٫٨٩٣-٥١٢٫٨٩٣--أأأ
١١٧٫٢٩١٢٫٦٤٥٫٣٨٦٢٣٤٫٩٧٥٢٫٩٩٧٫٦٥٢-إلى أأ+ -أأ
٢٫٣٣٢٫٥١٨٩٥٫٧٠١٢٫٤٢٨٫٢١٩--إلى أ+- أ

٥٩٫١٩٧١٤١٫٣١٣٢٫٥٨٠٫٨٧٠١٧٢٫٦٨٨٢٫٩٥٤٫٠٦٨-أقل من أ
٣٥٦٫٣٧٠١٦١٫٧٩٣٥٫٣٥٧٫٨٥٢٧١٧٫٥٠٨٦٫٥٩٣٫٥٢٣غیر مصنفة 

 --------------- ------------ ---------------- ------------------------------ --
٤١٥٫٥٦٧٤٢٠٫٣٩٧١٣٫٤٢٩٫٥١٩١٫٢٢٠٫٨٧٢١٥٫٤٨٦٫٣٥٥

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

والتي أصدر منھا بواسطة: 

المصنفة بالقیمة 
العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

أوراق مالیة 
استثماریة محتفظ 

بھا حتى تاریخ 
االستحقاق 

أوراق مالیة 
تثماریة متاحة اس

للبیع 
أوراق مالیة 

للمتاجرة 
اإلجمالي 

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

١٧٧٫٠٤٣٣٫٠١٧٫٧٩٨٢٢٩٫٣٣٤٣٫٤٢٤٫١٧٥-حكومات
٣٫٢٥٠١٤١٫٨٢٤٣٫١٢٣٫٧٢٤٢٢٢٫٩٣٠٣٫٤٩١٫٧٢٨مشاریع قطاع عام

٤١٢٫٣١٧١٠١٫٥٣٠٧٫٢٨٧٫٩٩٧٧٦٨٫٦٠٨٨٫٥٧٠٫٤٥٢قطاع خاص وأخرى
 --------------- ------------ ---------------- -------------- ----------------

٤١٥٫٥٦٧٤٢٠٫٣٩٧١٣٫٤٢٩٫٥١٩١٫٢٢٠٫٨٧٢١٥٫٤٨٦٫٣٥٥
=====================================



٩٦
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المخاطر(تتمة): إدارة٤٩

أقصى تعرض إجمالي للمخاطر: 

یوضح الجدول التالي أقصى تعرض إجمالي للمخاطر االئتمانیة فیما یتعلق بمكونات بیان المركز المالي بما في ذلك 
المشتقات. یظھر بالجدول إجمالي أقصى تعرض قبل تأثیر استخدام التصفیة الرئیسیة واتفاقیات الضمانات اإلضافیة. 

٢٠١٣
ألف درھم 

٢٠١٢
ألف درھم 

 ---------- ----------
٣٤٫٧١٩٫٩٠٢٢٨٫٢٧٤٫٦١٤ودائع لدى المصارف  المركزیة

٢٠٫٥٨٧٫١٦١١٧٫٤٧٨٫٤٤٧مستحق من البنوك
٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠١٨٦٫٨٦٥٫٨٤٠القروض والذمم المدینة 

٣٢٫٣٥٣٫٩٢٨٣١٫٢٩٥٫٥٦٨ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي
١٫٣١٦٫٢٩٧١٫٢٢٠٫٨٧٢للمتاجرة أوراق مالیة 

١٦٫١٩٣٫٩٧٨١٤٫٢٦٥٫٤٨٣أوراق مالیة استثماریة
١٫٦٣٠٫٨٨٢٢٫٠٨٠٫١٥٧استثمارات في شركات زمیلة وائتالفات مشتركة 

١٫٧٧٦٫٥٥١٢٫٢١٨٫٣٨٢القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
٤٫٩٨٦٫٤١٩٦٫٣٠١٫٩٦١قبوالت العمالء

 ------------------------- ---------
٣١٩٫٥٥٥٫٢٨٨إجمالي (أ) 

 -----------------
٢٩٠٫٠٠١٫٣٢٤

 -----------------
٥٠٫٥٦٧٫٢١١٤٠٫٥٦٩٫٢٢١مطلوبات محتملة 

١٨٫٨١٤٫٨٥٧١١٫٥٨٠٫٧٨٦التزامات قروض غیر قابلة لإللغاء  
 ----------------- -----------------

٦٩٫٣٨٢٫٠٦٨إجمالي (ب) 
 ------------- ----

٥٢٫١٥٠٫٠٠٧
 -----------------

٣٨٨٫٩٣٧٫٣٥٦٣٤٢٫١٥١٫٣٣١إجمالي المخاطر االئتمانیة (أ + ب) 
=====================



٩٧
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة)٤٩

تحلیل جودة االئتمان 

االئتمانیة الداخلیة. یوضح الجدول التالي جودة االئتمان من خالل فئة الموجودات المالیة.إن جودة االئتمان للموجودات المالیة تقاس من قبل المجموعة باستخدام التصنیفات 

: ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

متأخرة ولكن غیر منخفضة القیمة بتاریخ التقریر
 -------------------------------------------------------------------------------

بصورة فردیةمنخفضة القیمة 
 ------------------------------------------------------------------------------

المبلغ المرحل 
ألف درھم

غیر منخفضة القیمة 
وال متأخرة بتاریخ 

التقریر  
ألف درھم

یوم ٣٠أقل من 
ألف درھم 

یوم ٦٠-٣١
ألف درھم 

یوم ٩٠-٦١
ألف درھم

یوم٩٠أكثر من 
ف درھم أل

المبلغ اإلجمالي
ألف درھم 

الفوائد المعلقة
ألف درھم 

مخصص انخفاض 
القیمة 

ألف درھم  
القیمة المرحلة 

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

نوع الذمم المدینة
 --------------------
-)٣٥٫٦٣٠()٧٫١٣٤(٤٢٫٧٦٤----٢٠٫٥٨٧٫١٦١٢٠٫٥٨٧٫١٦١مستحق من البنوك

١٥٫٧٨٢٫٤١٤)١٣٫٨٤٧٫٣٧٤()١٢٫١٨٠٫٠٢٤(٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠١٨٢٫٥٩٦٫٢٢٤٣٫٧٨١٫٨٣٠٣٩٧٫٢٨٥٩٨٦٫٨٣٥٢٫٤٤٥٫٥٨٢٤١٫٨٠٩٫٨١٢القروض و الذمم المدینة: 
١٥٫٦١٧٫٤٩١)١٠٫٠٦١٫٤٥٧()٢٫٩٤٥٫٣٢٩(١٨٢٫٢٠٨٫٤٤٣١٦٠٫٠٣٩٫٧٣٠٢٫٩٦٤٫٥٩٨٢٢٩٫٧٨٠٩١١٫٢٦٢٢٫٤٤٥٫٥٨٢٢٨٫٦٢٤٫٢٧٧قروض الشركات 

١٤٩٫٥٣٢)٣٫٥٥٣٫٣٧٣()٩٫٢٣٤٫٦٩٥(١٢٫٩٣٧٫٦٠٠-٢٣٫٧٥٨٫٨٠٧٢٢٫٥٤٨٫٩٦٥٨١٧٫٢٣٢١٦٧٫٥٠٥٧٥٫٥٧٣قروض المستھلكین 
ضمانات دین –الخزینة 
١٥٫٣٩١)٢٣٢٫٥٤٤(-٢٤٧٫٩٣٥----٢٢٫٩٢٠٧٫٥٢٩أخرى 

٣٫٥١٥٫٦٤٤)٢٫٩٦٦٫٥٨٠()٤١١٫٣١٦(٣٢٫٣٥٣٫٩٢٨٢٦٫١٦٨٫٣٥٨١٫٥٢٢٫٨٨١٤٤٦٫٧١٨١٩٠٫٤٣٩٥٠٩٫٨٨٨٦٫٨٩٣٫٥٤٠ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي  
سندات مالیة للمتاجرة 

١٧٫٥١٠٫٢٧٥واالستثمار: 
١٫٢٣٣٫٢٧٨)١٫٠٤٠٫٣١٠(-٢٫٢٧٣٫٥٨٨----١٦٫٢٧٦٫٩٩٧

--------٤٫٦٦٨٫٤٥١٤٫٦٦٨٫٤٥١سندات دین حكومیة مدرجة  
١٦٦٫١١٦)٨٧٫٣٢١(-٢٥٣٫٤٣٧----٧٫٤٦١٫٠٦٢٧٫٢٩٤٫٩٤٦سندات دین أخرى مدرجة 

٧٥٫١٣٩)٧٧٫١١٣(-١٥٢٫٢٥٢----١٫٣٣٠٫٤٦٦١٫٢٥٥٫٣٢٧سندات دین غیر مدرجة 
٩٩٢٫٠٢٣)٨٧٥٫٨٧٦(-١٫٨٦٧٫٨٩٩----٤٫٠٥٠٫٢٩٦٣٫٠٥٨٫٢٧٣سندات أخرى 

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



٩٨
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة)٤٩

تحلیل جودة االئتمان (تتمة)

: ٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

متأخرة ولكن غیر منخفضة القیمة بتاریخ التقریر
 -------------------------------------------------------------------------------

منخفضة القیمة بصورة فردیة
 ------------------------------------------------------------------------------

المبلغ المرحل 
ھمألف در

غیر منخفضة القیمة 
وال متأخرة بتاریخ 

التقریر  
ألف درھم

یوم ٣٠أقل من 
ألف درھم 

یوم ٦٠-٣١
ألف درھم 

یوم ٩٠-٦١
ألف درھم

یوم٩٠أكثر من 
ألف درھم 

المبلغ اإلجمالي
ألف درھم 

الفوائد المعلقة
ألف درھم 

مخصص 
انخفاض القیمة 

ألف درھم  
القیمة المرحلة 

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

نوع الذمم المدینة
 --------------------
١٫٠٢٢)٣٤٫٢٤٧()٥٫٢١٠(٤٠٫٤٧٩----١٧٫٤٧٨٫٤٤٧١٧٫٤٧٧٫٤٢٥مستحق من البنوك

القروض و الذمم المدینة: 
١٧٫٠٣٤٫٠٦٦)٧٫٤٤٨٫٥٥٦()١٫٨٩٧٫٨٧٧(١٦٨٫٦٢٣٫٤٤٤١٤١٫٧١١٫٩٦٥٤٫١٥٥٫٤٥٣١٫٧٩٩٫٦٢٥٦٩٤٫٦٢٨٣٫٢٢٧٫٧٠٧٢٦٫٣٨٠٫٤٩٩قروض الشركات 

٢٤٩٫٧١٦)٣٫٥٧٥٫٠٤٥()٥٫٣٦٣٫٠٦٩(٩٫١٨٧٫٨٣٠-١٨٫٠٧١٫٣٩٦١٦٫١٦٧٫٢٨٣١٫١٧٨٫٤٥٩٢٦٧٫٦٥٦٢٠٨٫٢٨٢قروض المستھلكین 
ضمانات دین –الخزینة 
١٦٣٫٨٠٥)٢٤٥٫٥٥٣(-٤٠٩٫٣٥٨----١٧١٫٠٠٠٧٫١٩٥أخرى 

٣٫١٦٥٫٨٦٩)١٫٧٢٦٫٠٢٨()٢٢٣٫٤٧٧(٣١٫٢٩٥٫٥٦٨٢٤٫٠٢٥٫٣٧٩١٫٢١٠٫٨٩٨٤٦٤٫١٦٦٢٥٥٫٩٣٩٢٫١٧٣٫٣١٧٥٫١١٥٫٣٧٤ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي  
مالیة للمتاجرة سندات 

واالستثمار: 
--------٣٫٢٣٠٫٣٥٧٣٫٢٣٠٫٣٥٧سندات دین حكومیة مدرجة  

١٠٥٫٥٤٣)١٤٫٦٩٠(-١٢٠٫٢٣٣----٧٫٢١٠٫٣٢٣٧٫١٠٤٫٧٨٠سندات دین أخرى مدرجة 
٩٧٫٩٣٣)٩٤٫٨٢٨(-١٩٢٫٧٦١----٨٧٤٫١٦٩٧٧٦٫٢٣٦سندات دین غیر مدرجة 

٥٨٤٫١٢٣)٨٣٥٫٦٥٣(-١٫٤١٩٫٧٧٦----٤٫١٧١٫٥٠٦٣٫٥٨٧٫٣٨٣أخرى سندات
===============================================================================
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قروض بشروط تم إعادة التفاوض بشأنھا

تمتعتبر القروض ذات الشروط التى تم برنامج السداد الخاص بھا للتوافق مع التغییر في مراجعةتإعادة التفاوض بشأنھا قروضاً
التدفقات النقدیة للمقترض مع عدم تقدیم أي تنازالت أخرى مثل تخفیض المبلغ أو الفائدة ولكن مع تحسین الضمان في بعض الحاالت. 

فھا كقروض عادیة. یتم التعامل مع ھذه القروض كقروض نموذجیة ویستمر تصنی

المتأخرة ولكن غیر منخفضة القیمة

تم اإلفصاح عن كامل التعرضات القائمة لقروض الشركات، عن تسھیالت متأخرة. یتم اإلفصاح عن الفوائد التعاقدیة والمبالغ األصلیة 
على التقییم المستقل لقدرة .مة اإلجمالي القائمترى المجموعة عدم ضرورة خفض قی،بالنسبة لتعرضات الشركات. بناًء وذلك نظراً

المقترض على السداد والسجل السابق للعمیل و مستویات التعرض اإلجمالیة واستحقاق المتأخرات وأنواع الضمانات اإلضافیة وجودة 
ة السداد وتمت تسویتھا الذمم المدینة للمقترض و/أو مرحلة تحصیل المبالغ المدینة للمجموعة. جرى استبعاد المبالغ التي كانت متخلف

.في مدة  قصیرة بعد تاریخ المیزانیة العمومیة 

تعریف الموجودات المالیة المنخفضة القیمة 

-منخفض القیمة :یكون التعرض

في حاالت تعرض الشركات للمخاطر تعتبر المجموعة الطرف المقابل بأنھ من غیر المحتمل أن یدفع كامل المبلغ (ا) 
ب الشروط األصلیة للعقد بسبب أحد األسباب التالیة: المستحق بموج

صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي یتم التعرض لھا بسبب:
المقترض·
الدفعات التعاقدیة المتأخرة إما ألصل المبلغ أو الفائدة؛·
انتھاك تعھدات أو شروط القرض·
انخفاض في القیمة المحققة للضمان؛·
؛ وصعوبات مالیة أخرىفالس أو احتمالیة دخول المقترض في إ·
انخفاض كبیر في التصنیف االئتماني من وكالة تصنیف ائتماني خارجیة·

یوما٩٠ًفي حالة تأخر المستحقات ألكثر من ألفراد،لتعرض بالنسبة (ب)

تقدیرات انخفاض القیمة 

قییم أساس االستحقاق وغیر االستحقاق للموجودات ویتم . یتم إعادة تمستمرة النخفاض القیمةبصورة االئتمانیتم مراجعة محفظة 
للسیاسة االئتمانیة لتصنیفات المخاطر. یتم تصنیف الموجودات التي تعرضت النخفاض  ً تصنیفھ حسب درجة المخاطر المناسبة وفقا

ة مجلس المخاطر. في القیمة كذلك من خالل الموافقة على مذكرة االئتمان ویتم رفع تقاریر ربع سنویة بشأنھا إلى لجن

تقدیرات االنخفاض المحدد في القیمة  

بممارسة حكم قروض الشركات:  تقرر المجموعة المخصصات المناسبة لكل قرض أو سلفة ھامة كل على حدة على أساس فردي 
المجموعةحاسبیة. تقوم بما یتماشى مع متطلبات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي والمعاییر الدولیة للتقاریر الممدروس 

على مشكوكا فیھ وتضمن وضع مخصصات تبعا لذلك. یتم تقییم خسائر انخفاض القیمة التحصیلبتصنیف تلك الحسابات حین یعتبر 
تتم مالحظتھ في الجودة االئتمانیة أو تجاوز فترة یظھر تعرض. یتم تقییم انخفاض القیمة المحددة عندما أساس مستمر ھاماً ھبوطاً

وحسابات مشكوك نموذجیةبصفة عامة إلى حسابات غیر المتعثرةیوماً. یجرى تصنیف الحسابات ٩٠حقاق التزام ما ألكثر من است
في تحصیلھا وحسابات خسارة. 
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تقییم انخفاض القیمة (تتمة)

تقدیرات االنخفاض المجمع في القیمة

ة تم رصد مخصصات إنخفاض ارات العربی لتوجیھات معیار التقاریر المالیة الدولیة، ومصرف اإلم القیمة الجماعیة وفقاً
یتم ،المتحدة المركزي. إن اإلنخفاضات في القیمة التى لم یكن من الممكن تحدیدھا فیما یتعلق بالقروض على أساس فردي

تقدیرھا على أساس جماعي. 

الشطب

كافة الفوائد تحصیلیتوقع أن یصحبھا خسارة جزئیة للمبلغ األساسي ویكون من غیر المتوقع التي الشركات إن تسھیالت 
لموافقة مجلس اإلدارة. والرسوم الخاصة بھا  یتم شطبھا وفقاً

من العمیل.للتحصیل استنفاد كافة التدابیر القانونیة وغیرھافقط بعدیتم شطب قروض المستھلكین

افیةإدارة الضمانات اإلض

تستخدم الضمانات اإلضافیة والضمانات على نحو فعال كأدوات مخففة من قبل المجموعة. ویتم إجراء رصد مستمر لجودة 
الضمانات اإلضافیة وتقییمھا.

.عندما یتم تأمین التسھیالت االئتمانیة بموجب الضمانات اإلضافیة، تسعى المجموعة للتأكد من قابلیة تنفیذ الضمانات اإلضافیة

وفقا لسیاسة االئتمان في المجموعة. كما تجرى تقییمات استثنائیة بحسب طبیعة بشكل منتظم یتم إعادة تقییم الضمانات اإلضافیة
الضمانات اإلضافیة والظروف االقتصادیة العامة. وھذا یتیح للمجموعة تقدیر القیمة السوقیة العادلة للضمانات اإلضافیة 

تخضع ھیاكل الضمان والتعھدات القانونیة أیضا إلى مراجعة منتظمةمناسب.وضمان تغطیة المخاطر بشكل 
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مخاطر السوق 

نتیجة للتغیر في لمجموعة خاصة بافي المخاطر التي تؤدي إلى تقلبات في دخل و/أو قیمة أداة مالیة تتمثل مخاطر السوق
والسلع. السوقو أسعار الفائدة وأسعار أسعار السوق مثل أسعار الصرف األجنبي

باقة متنوعة من األدوات المالیة، سواء العینیة والمشتقات وتشمل األوراق المالیة والعمالت والسلع فيتتعامل المجموعة 
تشمل محافظھا من حیث التعرض لمخاطر السوق إلى محافظ للمتاجرة ومحافظ لغیر المتاجرة. بفصلتقوم المجموعة . واألسھم

محافظ المتاجرة تلك المراكز المحتفظ بھا لغرض المتاجرة الناجمة عن المراكز المصنفة على أنھا مراكز صانعة للسوق
وشاغلة للمراكز وغیرھا من مراكز القیمة السوقیة. في حین تشمل المحافظ لغیر المتاجرة مراكز من غیر تلك المخصصة 

ة لموجودات ومطلوبات الخدمات المصرفیة للمستھلكین والخدمات المصرفیة التجاریة للمتاجرة والناشئة عن إدارة سعر الفائد
، واالستثمارات المالیة المصنفة على أنھا متاحة للبیع والمحتفظ بھا لحین موعد االستحقاق..في المجموعة

ثفة للحوكمة واإلدارة في إطار كجزء من نھج عمل إدارة المخاطر على النطاق الواسع في المجموعة، یتم تطبیق إجراءات مك
یشمل إطار الحوكمة ھذا: أنشطة إدارة مخاطر السوق.

الرقابة من قبل اإلدارة العلیا ولجان مجلس اإلدارة مثل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات ولجنة المخاطر للمجلس ولجنة •
االئتمان واالستثمار للمجلس؛

یاس مخاطر السوق؛تقییم مستقل للمراكز التجاریة وق• 
؛واإلجراءات والحدودمجموعة شاملة من السیاسات• 
إجراء الرقابة على مجموعة واسعة من مقاییس المخاطر المناسبة لمحافظ التداول مثل القیمة المعرضة للمخاطر وحساسیات •

المخاطر؛ و
قابة فاعلة وإعداد تقاریر واتباع إجراءات حدود موافقة سنویة من قبل المجلس على مجموعة من حدود المخاطر مع إجراء ر•

الفائض التصاعدي.
بسبب التغیرات السلبیة تنتج تم إعداد إدارة مخاطر السوق للمجموعة لتخفیف حجم الخسائر المحتملة  في المراكز المفتوحة والتي قد 

في متغیرات السوق.

ل للسوق لتقییم المراكز وقیاس المخاطر ذات السمات االعتیادیة تستخدم المجموعة نماذج مناسبة ومصادق علیھا على نحو مستق
ومنتجات السیولة المنتظمة وتتلقى بانتظام معلومات عن السوق من مزودي بیانات السوق الشائعین والمستقلین بغرض قیاس ومراقبة 

مخاطر السوق. 

لقابلیة تحمل المخاطر المحددة من عملیاتوإجراءات وحدود تداول جیدة لضمان مراقبة لدى المجموعة سیاسات  الخزینة الیومیة وفقاً
قبل المجلس. وتتم مراجعة تلك السیاسات واإلجراءات على فترات منتظمة لضمان أن تظل في حدود الفلسفة العامة لمخاطر السوق 

ح السلطات المختصة التي تعمل فیھا.  للمجموعة. بجانب السیاسة واإلجراءات الداخلیة للمجموعة یتطلب منھا االلتزام بتوجیھات ولوائ

تعتبر وحدة مخاطر السوق وحدة مستقلة عن نشاطات األعمال/المخاطر وترفع تقریرھا لمدیر مخاطر االئتمان للمجموعة. یتم اعتماد 
بات للمجموعة جمیع حدود مخاطر السوق من قبل لجنة االئتمان واالستثمار للمجلس ویتم من خالل لجنة إدارة الموجودات والمطلو

التفویض بھا إلدارة األسواق العالمیة والخزینة ("الخزینة"). تتم مراجعة أي حدود أو تمدیدات جدیدة على الحدود القائمة وإذا ما كانت
لك أن مناسبة یتم دعمھا من قبل وحدة مخاطر السوق قبل تقدیم اقتراح بشأنھا إلى لجنة االئتمان واالستثمار للمجلس للموافقة. یكفل ذ

یتم الموافقة على جمیع الحدود و التفویض بھا ضمن تشاور وثیق مع وحدة مخاطر السوق. یتم تسجیل جمیع اختراقات الحدود من 
قبل لجنة تقییم مخاطر السوق ویتم رفع تقاریر بھا إلى مدیر مخاطر االئتمان للمجموعة ورئیس خزینة المجموعة ورئیس المكتب 

الخزینة تقدیم تفسیرات كافیة عن أي اختراقات للحدود واإلستراتیجیة لمعالجة تلك االختراقات. یتم رفع المسئول. یجب على إدارة 
تقاریر شھریة للجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة عن جمیع اختراقات الحدود. 



١٠٢
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة)٤٩

)تتمة(مخاطر السوق

حدود المخاطر على أساس یومي من خالل نظام مراقبة حدود متعدد الطبقات والذي یستخدم تراقب وحدة مخاطر السوق استخدام 
إلى محفظة التداول وكما یكون مناسباً، تستخدم لجنة تقییم مخاطر السوق للمجموعة مقاییس  بیانات وتقاریر من نظام الخزانة. استناداً

الخسارة"حدود، مثل/خیار التدابیر االفتراضیةركز المفتوح إجراءات الم/إجراءات حساسیة سعردون تحدید، تشمل مناسبة 
.سجل المتاجرةوإجمالي الیونانیة" والقیمة المعرضة للمخاطر حسب فئة األصول

ال تتعرض المجموعة بشكل كبیر لمخاطر العملة والتي ھي عنصر من مخاطر السوق حیث أن موجودات ومطلوبات المجموعة 
.المربوطة بھلدرھم والعمالت تكون في الغالب بعملة ا

سجل المتاجرة الخاضع لرقابة إدارة مخاطر السوق للمجموعة

محددة على النحو األمثل وھیكل حدود مخاطر السوقوإجراءاتتتبع المجموعة سیاسة متاجرة حازمة تحكمھا سیاسات 
. یتم تفویض جمیع المنتجات لس اإلدارةلضمان مراقبة األنشطة الیومیة وفقا لقابلیة تحمل المخاطر التي یحددھا مج

الجدیدة والموافقة علیھا من قبل اإلدارة العلیا في حال ضمان توافر البنیة التحتیة المناسبة مثل نماذج التسعیر 
والمخاطرالمصادق علیھا بشكل مستقل مع تطبیق المدخالت المناسبة لسعر السوق على تلك النماذج وكذلك تسویة المنتج 

إلجراءات المالئمة لعملیات الخزینة. تتم مراجعة وتعدیل السیاسات، وتعرض على لجنة المخاطر للمجلس للموافقة باتباع ا
. من قبل مجلس اإلدارةعلیھا بشكل دوري. تتولى الخزینة مسؤولیة إدارة مخاطر المتاجرة في حدود المخاطر المعتمدة

ات والمیزانیة العمومیة للبنك وبما یتماشى مع قابلیة تحمل المخاطر في یتم تحدید ھذه الحدود بما یتالءم مع أھداف اإلیراد
البنك. كما إن األنظمة واإلجراءات قائمة لمراقبة وإعداد تقاریر عن المخاطر ذات الصلة بصورة یومیة.

یشمل .فظ التداولتدابیر المخاطر المناسبة لمحالإلحاطة بالجوانب متعددة األبعاد لمخاطر السوق، یتم استخدام عدد من 
تدابیر محفظة المخاطر بأصول أخرى حسبما یكون مطلوبا.وتزداد كتدبیر مخاطر شامل القیمة المعرضة للمخاطر ذلك 

یتم حساب القیمة المعرضة للمخاطر لفئات الموجودات المحددة وفي اإلجمالي، وذلك باستخدام طریقة المحاكاة التاریخیة 
على مدى نطاق المحدد (لفترة االحتفاظ).% ٩٩وتقاس عند مستوى الثقة 

نواع المخاطر التالیة:ألیقیس البنك القیمة المعرضة للمخاطر 

القیمة المعرضة لمخاطر أسعار الفائدة• 
القیمة المعرضة لمخاطر العمالت األجنبیة• 
القیمة المعرضة لمخاطر حقوق الملكیة• 
القیمة المعرضة لمخاطر السلع• 
ة اإلجمالیة المعرضة لمخاطر القیم• 

تم التوصل إلى أرقام القیمة المعرضة للمخاطر المدرجة أدناه كما في نھایة العام باستخدام الضوابط التالیة: 

%٩٩مستوى الثقة: • 
یوم١فترة االحتفاظ: • 
المنھجیة: محاكاة تاریخیة باستخدام عامین من البیانات التاریخیة• 
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٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

دارة المخاطر (تتمة)إ٤٩

سجل المتاجرة الخاضع لرقابة إدارة مخاطر السوق للمجموعة (تتمة)

القیمة اإلجمالیة المعرضة للمخاطر

٢٠١٣
ألف درھم

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

٢٠١٢
ألف درھم

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

٦٫١٢٠٦٫٠٩٦متوسط
١٫٨٠٨٩٨٧الحد األدنى

١٣٫٩٧٠١٥٫٢٩٠الحد األقصى
٢٫٤٥٠٣٫٢٩٣دیسمبر٣١الرصید كما في 
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احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة)٤٩

المخاطر التشغیلیة 

ھي عبارة عن مخاطر الخسائر التي تنجم عن عدم كفایة أو فشل العملیات الداخلیة أو الموظفین أو األنظمة أو نتیجة 
اإلستراتیجیة والشھرة ولكن تتضمن المخاطر القانونیة والتنظیمیة. لحدث خارجي. وبھذا فھي ال تتضمن المخاطر 

تحدد سیاسة المخاطر التشغیلیة على مستوى المجموعة الخطوط الھامة للنھج و بناء الحوكمة لمراقبة وإدارة المخاطر 
بیقھ على جمیع وحدات . أن ھیكل المخاطر التشغیلیة للمجموعة، جاري تط٢التشغیلیة ولضمان االلتزام بمتطلبات بازل 

المجموعة. 

تحدید و تقییم وإعداد تقاریر وإدارة ومراقبة ٢تمكن عملیات إدارة المخاطر للمجموعة، كجزء من تطبیق متطلبات بازل 
المخاطر التشغیلیة للمجموعة. إن اإلدارة المختصة لدیھا مسئولیة عن إدارة المخاطر التشغیلیة مع تولي اللجنة التنفیذیة 

سئولیة المجملة عن إقرار المخاطر التشغیلیة واعتماد إجراءات تخفیف المخاطر التشغیلیة. الم

قامت المجموعة بإنشاء وحدة المخاطر التشغیلیة ضمن وحدة مراقبة المخاطر للمجموعة لتأسیس الھیكل العام و بناء 
تنفیذ األسالیب الخاصة بتحدید وتقییم ومراقبة الحوكمة المبین في سیاسة المخاطر التشغیلیة. تقوم ھذه الوحدة بتطویر و

المخاطر التشغیلیة على مستوى المجموعة بالكامل وتقدیم تقاریر منتظمة وشاملة حول المخاطر التشغیلیة إلى اإلدارة 
م. فضالًالعلیا. تقوم ھذه الوحدة بدعم وحدات األعمال والوحدات المساندة في مراقبة وإدارة المخاطر التشغیلیة الخاصة بھ

تقوم وحدة المخاطر التشغیلیة للمجموعة بتقدیم تحلیالت وتقاریر حول المخاطر التشغیلیة إلى اإلدارة العلیا كما .عن ذلك
تجري إشراف ومراقبة مستقلة للمخاطر وإجراءات تخفیفھا. 

زام  والتي تقوم بمراجعة المخاطر یتم تنظیم ھیكل الحوكمة للمخاطر التشغیلیة من خالل لجنة المخاطر التشغیلیة وااللت
التشغیلیة للمجموعة على فترات منتظمة كما تقوم بتفعیل أدوات الرقابة القائمة للتخفیف من تلك المخاطر. ترفع لجنة 

المخاطر التشغیلیة وااللتزام تقریرھا للجنة التنفیذیة وتطلب مشاركة اإلدارة العلیا لكل وحدة وإدارة رئیسیة للمجموعة. 

امت المجموعة بتطبیق اإلجراءات التالیة بغرض إجراء مراقبة وإدارة نشطة للمخاطر التشغیلیة: ق

تقییم أي مخاطر تشغیلیة لمنتج جدید أو معدل أو عملیة قبل تطبیقھ. یعمل ذلك على تحدید وتخفیف المخاطر ·
رئیسیة؛التشغیلیة قبل استحداث منتجات جدیدة أو عملیات أو أنظمة ذات مبادرة تغییر

تحدید المخاطر الكامنة والمتبقیة في جمیع وحدات وشركات المجموعة وتقییم الكفاءات الرقابیة وكذلك تقییم ·
التأثیرات الممكنة والمتوقعة لمخاطر التشغیل. تتم رقابة وإعادة تقییم المخاطر التي یتم تحدیدھا بشكل منتظم 

عن طریق اإلدارة الرئیسیة؛

انات الخسارة الداخلیة تعمل على إدارة المخاطر بطریقة فعالة وكافیة أي تحلیل الجذور إن عملیة تحصیل بی·
المتسببة في ذلك وتحسین المراقبة وتقلیل احتمال الخسارة. تقع مسئولیة تحدید واإلخطار عن أحداث المخاطر 

التشغیلیة على عاتق المدیرین المباشرین لألعمال والوحدات المساندة ؛

ات أمن تقنیة المعلومات سریة وسالمة وتوافر معلومات المجموعة ونظم المعلومات ومصادرھا تضمن عملی·
من خالل اختیار وتطبیق نظم الحمایة المناسبة. كما تضمن وحدة المخاطر التشغیلیة للمجموعة دمج العملیات 

األمنیة ضمن اإلستراتیجیة وعملیات تخطیط العملیات؛



١٠٥
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

المخاطر (تتمة)إدارة٤٩

المخاطر التشغیلیة (تتمة) 

كما یوجد برنامج تأمین شامل والذي یعد بمثابة مكون مدمج إلستراتیجیة المجموعة في تقلیل المخاطر ·
التشغیلیة؛ و

تتیح سیاسة إدارة استمراریة األعمال للمجموعة إمكانیة تنفیذ تدابیر لحمایة موارد المجموعة وللمحافظة على ·
اریة األعمال التجاریة في حالة وقوع كوارث.استمر

مخاطر السیولة 

تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة لتمویل زیادة في الموجودات أو لسداد االلتزامات حین یستحق موعدھا 
ولة ( والتي (والتي تعرف بمخاطر التمویل المنتظم) أو بسبب عدم القدرة على تحویل الموجودات إلى نقد بأسعار معق

تعرف بمخاطر سیولة السوق) بأسعار معقولة. تنشأ المخاطر عن عدم التطابق في مبالغ وأوقات التدفقات النقدیة. 

األھداف وھیكل الحوكمة 

یكمن الھدف من إطار إدارة السیولة والتمویل لدى المجموعة في ضمان الوفاء بجمیع التزامات التمویل المنظورة (في 
وبأن االنخراط في أسواق التمویل الكبیرة یتم وفق عملیة فعالة لظروف المعتادة و المشددة) عند استحقاقھاظل كل من ا

ومنسقة ومنخفضة التكلفة. تحقیقا لھذه الغایة تحافظ المجموعة على قاعدة تمویل متنوعة تشمل الودائع الرئیسیة 
یر تمویل وفرص استثماریة لألسواق الكبیرة تتسم بقدر للمستھلكین والشركات والمؤسسات. ویتعزز ذلك عن طریق توف

عال من الموجودات السائلة وتنوع العمالت ومواعید االستحقاق لتمكین المجموعة من االستجابة بسرعة وسالسة 
لمتطلبات السیولة غیر المتوقعة.

وعة حیث تأتي إدارة مخاطر السیولة تتم إدارة مخاطر السیولة مركزیا من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجم
على رأس جدول أعمالھا. تضم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة الرئیس التنفیذي وكبیر المسؤولین المالیین 

والخدمات المصرفیة للھیئات والمؤسسات .وكبیر مسؤولي المخاطر ورؤساء جمیع أقسام األعمال الرئیسیة ( الخزینة
وھي السلطة المركزیة المعنیة بتحدید وإدارة ھذه المخاطر. تتولى )لمصرفیة للمستھلكین وإدارة الثرواتوالخدمات ا

إدارة السیولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالیة للمجموعة المسؤولیة عن قیاس السیولة ورصد ومراقبة 
ارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة.التعرض للمخاطر وإصدار تقاریر مستقلة حول ذلك إلى لجنة إد

فیما یتعلق بالشركات التابعة والفروع الخارجیة العاملة التي تخضع لحدود إضافیة خاصة بالسیولة من قبل الجھة 
التنظیمیة المحلیة، تكون تلك الشركات التابعة أو الفروع مسئولة عن إدارة السیولة العامة التي تخصھا ضمن الحدود 

المقررة بما یتماشى مع الخزینة المركزیة للمجموعة. تقوم الخزینة المركزیة للمجموعة بمتابعة التزام كل التنظیمیة 
الشركات التابعة والفروع الخارجیة العاملة بالحدود التنظیمیة المحلیة المقررة. 

السیاسات واإلجراءات

ل الخزینة سیاسة تشغیل تحوطیة ورقابیة تشمل أنشطة من خال.تتبع لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة
إدارة مخاطر السیولة في المجموعة. تقوم الشركات التابعة بتنسیق رأس المال الخاص بھا وسوق عملیات التمویل الكبیرة 

ت لدى بأفضل تسعیر من خالل إدارة الخزینة لدى المجموعة وتحت إشراف و تعلیمات لجنة إدارة الموجودات والمطلوبا
المجموعة.



١٠٦
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة)٤٩

مخاطر السیولة (تتمة)

السیاسات واإلجراءات (تتمة)

تشمل إدارة عملیات السیولة والتمویل على وجھ التحدید ما یلي: 

ودات السائلة توقع التدفقات النقدیة من العمالت الرئیسیة في مختلف الظروف الصعبة والنظر في مستوى الموج·
الضروریة فیما یتعلق بذلك؛ 

تحلیل عدم التطابق بین الموجودات والمطلوبات لفترات مختلفة مع التركیز على أقصر أطر زمنیة. تستند ھذه ·
واإلبقاء على االفتراضات الضعیفة لألصول والمطلوبات التقاریر حول الفجوات على التدفقات النقدیة التعاقدیة

ل استحقاقھا والطلب المحتمل على السیولة عن طریق االلتزامات غیر المسحوبة؛التي لم یحّل أج
مراقبة سیولة المیزانیة العمومیة ونسبة السلف إلى الودائع بموجب المتطلبات الداخلیة والتنظیمیة؛·
الحفاظ على نطاق متنوع من مصادر التمویل مع تسھیالت تمویل احتیاطیة؛·
قات الدیون؛ إدارة تركزات وسمات استحقا·
الحفاظ على خطط تمویل الدیون؛ ·
رصد تركزات المودعین لتفادي االعتماد الزائد على شریحة كبیرة من المودعین األفراد وضمان توفیر قدرات ·

تمویل مرضیة؛ و
الحفاظ على خطط السیولة والتمویل في الحاالت الطارئة. تساھم ھذه الخطط في تحدید المؤشرات المبكرة ·

الصعبة وتصف اإلجراءات التي یتعین اتخاذھا في الحاالت المعقدة الناجمة األزمات الطارئة أو لألوضاع
مع التقلیل من اآلثار السلبیة طویلة المدى التي قد تترتب على األعمال. .غیرھا



١٠٧
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة)٤٩

مخاطر السیولة (تتمة)

الحد من مخاطر السیولة

ارة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة بالتعاون مع إدارة الخزینة مسئولة بشكل رئیسي عن تنفیذ تعتبر لجنة إد
إستراتیجیات إدارة السیولة في المراكز المنتظمة والمحافظة على احتیاطیات سیولة كافیة لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة. 

أوراق مالیة استثماریة وشھادات إیداع صادرة عن كما تحافظ المجموعة على احتیاطیات سیولة كافیة مؤلفة من
بحیث یمكن إضفاء الصفة النقدیة علیھا في وقت قصیر بحد أدنى)-المصرف المركزي عالیة الجودة االئتمانیة (فئة أأ

اتیجیات وبأدنى حد من التكلفة. كما تساھم وحدات األعمال األخرى في إدارة السیولة المنتظمة اإلجمالیة من خالل إستر
تنویع المنتجات وأھداف الودائع. 

تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة، وفقا ألفضل الممارسات، أن المستخدمین ومقدمي السیولة كمصدر 
یجب أن یتم تحفیزه بأسلوب یتسم بالعدالة و الشفافیة. یتم تحقیق ذلك من خالل نظام تسعیر تحویل األموال والذي یتم 

عدیلھ لتغییر/تعویض لسیولة الموجودات المتضمنة أو طبیعة بناء المطلوبات المتضمنة. إن ھذه اإلجراءات متأصلة في ت
قرارات تسعیر المنتجات و أنظمة قیاس األداء. تقوم إدارة السیولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالیة للمجموعة 

للمجموعة بإدارة وضبط نظام تسعیر تحویل األموال للمجموعة في ضوء بالتعاون مع لجنة الموجودات والمطلوبات 
سیاسات األعمال و تحركات السوق. 

تستخدم المجموعة اختبار تحمل التدفقات النقدیة كجزء من مراقبة عملیاتھا لتقییم مخاطر السیولة. ال تقوم المجموعة 
وحسب المتعارف علیھ في معاییر ،حیث أن ذلكبإدارة السیولة عن طریق إجراء تخصیص واضح لرأس المال،

ممارسات األعمال في ھذا القطاع، ال یعتبر على أنھ آلیة مناسبة أو دقیقة إلدارة ھذه المخاطر. تدرك المجموعة أن قاعدة 
ماح رأس المال القویة یمكن أن تساعد على التخفیف من مخاطر السیولة عن طریق توفیر احتیاطیات رأس مال كافیة للس

من خالل العمل على تقلیل مخاطر .للشركات بتكوین  األموال الالزمة ألعمالھا وتوظیفھا في مراكز السیولة وأیضاً
السیولة التي یتحملھا مقدمو األموال للمجموعة.
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احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة)٤٩

تحلیل االستحقاق للموجودات و المطلوبات: 

لخصائ ص االستحقاق لموجودات ومطلوبات المجموعة: یوضح الجدول التالي ملخصاً

شھور٣خالل ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

ألف درھم

شھور٣أكثر من 
وحتى سنة
ألف درھم

٣أكثر من سنة وحتى 
سنوات

ألف درھم

سنوات ٣أكثر من 
سنوات٥وحتى 

ألف درھم

سنوات٥أكثر من 
و غیر محدد

ألف درھم

اإلجمالي

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

الموجودات
٣٨٫٣٥٤٫٩٩٨---٣٣٫٤٥٣٫٠٠٥٤٫٩٠١٫٩٩٣نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

١٣٫٥٨٩٫٠٣٦٣٫٤٣٤٫٦١٥٣٫٠٦٦٫٢٧٢٢٣٫٩٩٤٤٧٣٫٢٤٤٢٠٫٥٨٧٫١٦١مستحق من البنوك 
١١٣٫٦٣٧٫٩٢٦١٧٫٤٠٧٫٨٠٤٣٦٫٣٢٤٫٧٧٤٢٠٫٧٩٢٫٥١٠١٧٫٨٢٧٫١٥٦٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠ض و الذمم المدینة القرو

٧٫٤٩٠٫٠٧٧١٫٨٥٨٫٠٧٢٥٫٨٩٨٫٩٥٩٥٫٨٨٠٫٤٩٥١١٫٢٢٦٫٣٢٥٣٢٫٣٥٣٫٩٢٨ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي 
١١٫٥٣٦١٩٢٫٦٤٢٢٧٠٫٤٦٧٨٤١٫٦٥٢١٫٣١٦٫٢٩٧-أوراق مالیة للمتاجرة

١٫٥٣٥٫٥٠٥٢٫٠٧٩٫٠٩٨١٫٧٨٥٫١٨١٢٫١٣٣٫٤٣٩٨٫٦٦٠٫٧٥٥١٦٫١٩٣٫٩٧٨استثماریةأوراق مالیة 
١٫٦٣٠٫٨٨٢١٫٦٣٠٫٨٨٢----استثمارات في شركات زمیلة وائتالفات مشتركة 

٤٠١٫٦٤٥٣١١٫٨٠٠٤٧٩٫٦١٠٣١١٫٨٦٢٢٧١٫٦٣٤١٫٧٧٦٫٥٥١القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات 
١٫١٨٥٫٩٣٦١٫١٨٥٫٩٣٦----عقارات استثماریة 

٤٫٩٨٦٫٤١٩---٤٫٥٠٧٫٩٤٤٤٧٨٫٤٧٥قبوالت العمالء 
٢٫٧٥٧٫٨٦٩٢٫٧٥٧٫٨٦٩----الممتلكات والمعدات

٦٫٢٦٢٫٤٩٨٦٫٢٦٢٫٤٩٨----الشھرة والموجودات غیر الملموسة 
٥٫٠٩٥٫٩٩٢٨٫٦٦٤٫٥٨٨--٢٫١٢١٫٠١٦١٫٤٤٧٫٥٨٠الموجودات األخرى 

----------- ------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
١٧٦٫٧٣٦٫١٥٤٣١٫٩٣٠٫٩٧٣٤٧٫٧٤٧٫٤٣٨٢٩٫٤١٢٫٧٦٧٥٦٫٢٣٣٫٩٤٣٣٤٢٫٠٦١٫٢٧٥إجمالي الموجودات

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



١٠٩
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة) ٤٩

تحلیل استحقاق الموجودات والمطلوبات (تتمة):

دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٣

خالل ثالثة أشھر 

ألف درھم

أشھر وحتى سنة٣أكثر من  
ألف درھم

سنوات٣أكثر من سنة وحتى 
ألف درھم

٥سنوات وحتى ٣أكثر من 
سنوات

ألف درھم

سنوات٥أكثر من 
و غیر محدد

ھمألف در

اإلجمالي

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

المطلوبات 
٢٣٫٦٣٧٫٣٧٧---٢١٫١٤٠٫٨٩٨٢٫٤٩٦٫٤٧٩مستحق للبنوك 
١٥٧٫٣٩١٫٢٦١٢٨٫٦٣٠٫٨٥٦٥٫٠٦٠٫٥١٥١٫٣٥٩٫٥٠١٢٫٨٢٩٫٠٧٠١٩٥٫٢٧١٫٢٠٣ودائع العمالء 

ودائع  للعمالء على أساس 
٤٤٫٣٥٤٫٥٦٥--١٧٫٢٥٩٫٨٧٠١٥٫٠١١٫٦٥٥١٢٫٠٨٣٫٠٤٠النظام اإلسالمي

اتفاقیات إعادة الشراء مع 
البنوك

٦٧٫١٢٩----٦٧٫١٢٩

دین صادر وأموال 
مقترضة أخرى

١٫٤٣١٫٤٠٧٢٫٦٠٢٫٩٦٤٥٫٦٤٩٫٤١١٥٫٢١٧٫١١٣٥٫٢٠٩٫٧٩٧٢٠٫١١٠٫٦٩٢

٣٫٦٦٧٫٣٦٠-٣٫٦٦٧٫٣٦٠---صكوك مستحقة الدفع 
القیمة العادلة السالبة  

للمشتقات
٣٢٢٫٨٣٢١٤٥٫٣٤٣٣٩١٫١٩٨٣٨٩٫٤٢٩١٨٩٫٣٧٠١٫٤٣٨٫١٧٢

٤٫٩٨٦٫٤١٩---٤٫٥٠٧٫٩٤٤٤٧٨٫٤٧٥قبوالت العمالء 
٦٫٨١٣٫٠٤٦---٢٫٢٩٢٫٠٠٩٤٫٥٢١٫٠٣٧المطلوبات األخرى 

٤١٫٧١٥٫٣١٢٤١٫٧١٥٫٣١٢----إجمالي حقوق الملكیة 
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ --------------------

إجمالي المطلوبات 
وحقوق الملكیة

٢٠٤٫٤١٣٫٣٥٠٥٣٫٨٨٦٫٨٠٩٢٣٫١٨٤٫١٦٤١٠٫٦٣٣٫٤٠٣٤٩٫٩٤٣٫٥٤٩٣٤٢٫٠٦١٫٢٧٥

===================================================================
١٩٫٤٦٤٫٨٦٨١٣٫٠٩١٫٠٧٩١٢٫٩٩٤٫٠٣٢١٫٠٤١٫٧٩٢١٫٧٥٨٫٠٤٧٤٨٫٣٤٩٫٨١٨خارج المیزانیة

خطابات االعتماد 
والضمان

٢٠١٢دیسمبر ٣١
١٥٢٫٦٧٥٫٢١٤٢٥٫٣٢٧٫٨٥١٣٤٫٨٧٢٫٣٥١٣٥٫١٥٩٫٧٢٥٦٠٫٢٦١٫٢١٠٣٠٨٫٢٩٦٫٣٥١الموجودات
١٨٠٫٠٥١٫٠٢٧٤٩٫٢١٠٫٨٨٩٢٤٫٤١٧٫٩١٧١٠٫٠٠٥٫٣٨٦٤٤٫٦١١٫١٣٢٣٠٨٫٢٩٦٫٣٥١المطلوبات

٣٨٫٢٩٩٫١٤١--٨٫٨٢٣٫٩٦٥١٠٫٩٥٤٫٤٧٦١٨٫٥٢٠٫٧٠٠بنود خارج المیزانیة



١١٠
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة) ٤٩

خالل المستحقات التعاقدیة المتبقیة: تحلیل المطلوبات المالیة من 

لخصائص االستحقاق للمطلوبات المالیة للمجموعة كما في  على التزامات السداد التعاقدیة الغیر مخصومة. و یتم التعامل مع عملیات ٢٠١٢دیسمبر ٣١یوضح الجدول التالي ملخصاً اعتماداً
، المجموعة تتوقع بان ال یقوم الكثیر من العمالء بطلب السداد في أول تاریخ للسداد الذي یتطلب من ت أعطیت على الفور. إال أنالسداد والتي تخضع لإلشعارات كما لو إن ھذه اإلشعارا

المجموعة السداد فیھ وال یظھر الجدول التالي التدفقات المالیة المتوقعة الموضحة من قبل المجموعة في سجل االحتفاظ بودائع المجموعة.

القیمة المرحلة ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

ألف درھم

اإلجمالي االسمي
للتدفقات الخارجة

ألف درھم

شھور٣خالل 

ألف درھم

شھور ٣أكثر من 
حتى سنة واحدة

ألف درھم

أكثر من سنة وحتى 
ثالث سنوات

ألف درھم

سنوات ٣أكثر من 
سنوات٥وحتى 

ألف درھم

سنوات٥أكثر من 

ألف درھم
------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ --------------- مالیة المطلوبات ال

---)٢٫٥٠٥٫٤٨٨()٢١٫٦٤٤٫٢٥٢()٢٤٫١٤٩٫٧٤٠(٢٣٫٦٣٧٫٣٧٧مستحق للبنوك 

)٢٫٨٥٤٫١٣٧()١٫٤٦٦٫١٤٢()٥٫٣٩٤٫٧٩٠()٢٨٫٩٥١٫٩٥٥()١٥٨٫٦١٢٫٦٧٦()١٩٧٫٢٧٩٫٧٠٠(١٩٥٫٢٧١٫٢٠٣ودائع العمالء 

)٢٥٫٥٨٢(-)١٣٫٢٨٨٫٩٦٠()١٥٫١٢٧٫٨١٦()١٧٫٢٩٠٫٣٦٤()٤٥٫٧٣٢٫٧٢٢(٤٤٫٣٥٤٫٥٦٥ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي

----)٦٧٫١٢٩()٦٧٫١٢٩(٦٧٫١٢٩اتفاقیات إعادة شراء مع البنوك

ألموال المقترضة الدیون المصدرة وا
)٦٫٠٥٢٫٩٤١()٥٫٥٩٨٫٧٥٤()٦٫٤٥١٫٠٩٢()٢٫٨٠٩٫٢١٥()١٫٥٤٥٫٥٨٧()٢٢٫٤٥٧٫٥٨٩(٢٠٫١١٠٫٦٩٢األخرى 

-)٣٫٨٨٦٫٨٤٠()٣٢٥٫٤٢٨()١٢٢٫٠٣٦()٤٠٫٦٧٨()٤٫٣٧٤٫٩٨٢(٣٫٦٦٧٫٣٦٠صكوك مستحقة الدفع
 -------------- ----------------- --------------------------- --------- ------------------ ------------------ ------------------

٨٫٩٣٢٫٦٦٠()١٠٫٩٥١٫٧٣٦()٢٥٫٤٦٠٫٢٧٠()٤٩٫٥١٦٫٥١٠()١٩٩٫٢٠٠٫٦٨٦()٢٩٤٫٠٦١٫٨٦٢(٢٨٧٫١٠٨٫٣٢٦(
====================================================================

)١٫٦٩٠٫٢٥٦()١٫٠٤١٫٧٩٢()٩٫٠٥٠٫١٢٢()٩٫٠٥٨٫٩٤٧()٢٧٫٥٠٨٫٧٠١()٤٨٫٣٤٩٫٨١٨(٤٨٫٣٤٩٫٨١٨لضمانخطابات االعتماد وا
--)٣٫٢٥٧٫٣٩٤()٢٫٩١٢٫٨٠٩()١٢٫٦٤٤٫٦٥٤()١٨٫٨١٤٫٨٥٧(١٨٫٨١٤٫٨٥٧التزامات قروض غیر قابلة لإللغاء



١١١
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة) ٤٩

لمرحلة القیمة ا٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

ألف درھم

اإلجمالي االسمي
للتدفقات الخارجة

ألف درھم

شھور٣خالل 

ألف درھم

شھور ٣أكثر من 
حتى سنة واحدة

ألف درھم

أكثر من سنة وحتى 
ثالث سنوات

ألف درھم

سنوات ٣أكثر من 
سنوات٥وحتى 

ألف درھم

سنوات٥أكثر من 

ألف درھم
------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ --------------- المطلوبات المالیة 

-)٣٫٦٠٤٫٧٧١()١٨٫٦٩٩٫٢١٨()٢٢٫٣٠٣٫٩٨٩(٢٢٫١٦٨٫٨٢٧مستحق للبنوك 

)٣٫٢٥٦٫١٠٥()٢٨٢٫١٤٣()١٣٫١٢١٫٤٦٥()٢٩٫٩١٢٫٠١٣()١٣٢٫٢٦٩٫٧٥١()١٧٨٫٨٤١٫٤٧٧(١٧٦٫٣١٨٫١٥٨ودائع العمالء 

--)٩٫٢٣٥٫٩٥٧()٩٫٥٢٤٫٦٢١()١٨٫٩٥٥٫٧٠١()٣٧٫٧١٦٫٢٧٩(٣٧٫٦١٠٫٢٨٩ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي

---)٦٥٨٫٧٩٧()٧٦٫٩٥١()٧٣٥٫٧٤٨(٧٣٠٫٨٧٣اتفاقیات إعادة شراء مع البنوك

الدیون المصدرة واألموال المقترضة 
)٤٫٤٦٢٫٢١٠()٦٫١٢٦٫٨٠٧()٣٫٤١٣٫٠٣٣()٢٫٢١٠٫١٣٠()٢٫٦١٣٫٩٩٨()١٨٫٨٢٦٫١٧٨(١٧٫١٩٠٫٧٩٢األخرى 

-)٣٫٨٨١٫٢٠٠()٣٢٥٫٤٢٨()١٢٢٫٠٣٥()٤٠٫٦٧٩()٤٫٣٦٩٫٣٤٢(٣٫٦٧٣٫٠٠٠صكوك مستحقة الدفع
 -------------- ----------------- ------------------ -------------------------------- ---- ------------------ ------------------

٧٫٧١٨٫٣١٥()١٠٫٢٩٠٫١٥٠()٢٦٫٠٩٥٫٨٨٣()٤٦٫٠٣٢٫٣٦٧()١٧٢٫٦٥٦٫٢٩٨()٢٦٢٫٧٩٣٫٠١٣(٢٥٧٫٦٩١٫٩٣٩(
====================================================================

--)١٦٫٤٩١٫١٢٢()٦٫٥٩٤٫٠٠٥()١٥٫٢١٤٫٠١٤()٣٨٫٢٩٩٫١٤١(٣٨٫٢٩٩٫١٤١خطابات االعتماد والضمان
---)٦٫٩٦٨٫٥٧٣()٤٫٦١٢٫٢١٣()١١٫٥٨٠٫٧٨٦(١١٫٥٨٠٫٧٨٦التزامات قروض غیر قابلة لإللغاء



١١٢
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة) ٤٩

مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفیة

على أنھ تعرض المنتجات لغیر المتاجرة المقدمة من قبل المجموعة إلى یتم تعریف مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفیة
معدالت الفائدة. تشمل المنتجات لغیر المتاجرة كافة مراكز السجالت المصرفیة الناتجة عن معدالت الفائدة للموجودات والمطلوبات 

المالیة التي یتم تخصیصھا على أنھا متاحة للبیع المصرفیة للمستھلكین والموجودات والمطلوبات التجاریة للمجموعة واالستثمارات
والمحتفظ بھا لحین موعد االستحقاق.  تنشأ مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفیة أساسا من عدم التطابق بین اإلیرادات 

إلى وضع افتراضات لخیارات وذلك نتیجة للتغیرات في أسعار الفائدة. تكمن تعقیدات تحلیل ھذه المخاطر في اللجوءوتكالیف تمویلھا،
وكذلك من االفتراضات السلوكیة فیما یتعلق بالفترة ،، مثل حاالت السداد المبكر لقروض المستھلكینمتأصلة في منتجات معینة

االقتصادیة للمطلوبات التي تسدد على نحو تعاقدي عند الطلب مثل الحسابات الجاریة.

عال، یتم تحویل مخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفیة المتعلقة بالمنتجات لغیر المتاجرة من أجل إدارة ھذه المخاطر على نحو ف
من لجنة إشرافإلى الخزینة تحت  ً لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بموجب نظام تسعیر تحویل األموال. یكون مطلوبا

راكز مخاطر سعر الفائدة ھذه لضمان توافقھا مع حدود مخاطر أسعار إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة إجراء رصد منتظم لم
الفائدة.

مسئولة عن قیاس ومراقبة وضبط وكتابة  تقاریر  المخاطر إدارة السیولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالیة للمجموعة إن 
ة السیولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالیة دارالمتعلقة بمخاطر سعر الفائدة في السجالت المصرفیة  بشكل مستقل إل

أیضا أن تكون نظم االفتراضات (التي إدارة السیولة والموجودات والمطلوبات في الدائرة المالیة للمجموعة. یضمن دور للمجموعة
.مجموعةوتتوافق مع طبیعة وتعقیدات حیازات ال) معقولة تعرضات سعر الفائدةتستخدم لتحویل المراكز إلى 

تطبق المجموعة اختبارات الضغط من خالل محاكاة التحركات .لقیاس مخاطر أسعار الفائدة اإلجمالیة في السجالت المصرفیة
نقطة أساس إلى منحنى/منحیات العائد والتناظر وتأثیرھا على صافي الدخل من الفائدة.٢٠٠الموازیة لـ  

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
--------------- ----------------

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
 -------------------------------

المبلغ
ألف درھم

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

االختالف
ألف درھم

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

المبلغ
ألف درھم

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

االختالف
ألف درھم

 -------------
٧٫٩١٥٫٤١٢٩٨٢٫٤٥٦٦٫٧٠٦٫٦٤٤٩٠٩٫٧٥٤نقطة أساس٢٠٠المعدالت أعلى بـ 

-٥٫٧٩٦٫٨٩٠-٦٫٩٣٢٫٩٥٥حالة األساس
)٤٣٧٫٨٠٦(٥٫٣٥٩٫٠٨٤)٤٧١٫٩٢٧(٦٫٤٦١٫٠٢٨نقطة أساس  ٢٠٠المعدالت أقل بـ 

تستند حساسیات سعر الفائدة المبینة في الجدول أعاله إلى سیناریوھات مبسطة، أي أن التوقعات أعاله تفترض أن أسعار الفائدة لجمیع 
بینما .وبالتالي ال تعكس التأثیر المحتمل على صافي الدخل من الفائدة نتیجة لتغیر بعض األسعارات تتغیر بنفس المقدار،االستحقاق

تبقى أسعار أخرى دون تغییر. وھذا التأثیر ال یشمل اإلجراءات التي سیتم اتخاذھا في الخزینة أو في وحدات األعمال لتقلیل آثار 
وعملیاً، تسعى الخزینة وعلى نحو استباقي إلى تغییر خصائص مخاطر أسعار الفائدة للحد من الخسائر وتحقیق .مخاطر أسعار الفائدة

في التوصل إلى افتراضات أخرى مبسطة بما في ذلك إدارة جمیع تلك .أقصى استفادة من صافي اإلیرادات. تساھم تلك التوقعات أیضاً
المراكز حتى موعد االستحقاق.

اعتمادا على ،إدارة مخاطر سعر الفائدة و تأثیره المحتمل على القیمة االقتصادیة على المؤسسةلقیاس و قامت المجموعة بوضع حدوداً
سعر قیمة نقطة أساس واحدة. یتم قیاس فجوات سعر الفائدة و اختبارات الحساسیة على أساس شھري من قبل إدارة السیولة 

المالیة للمجموعة ویتم مراقبتھا من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة. والموجودات والمطلوبات في الدائرة



١١٣
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة) ٤٩

تحلیل إعادة تسعیر سعر الفائدة:

أقل من شھر٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

ألف درھم

٣أكثر من شھر وحتى 
أشھر

ألف درھم

أشھر ٣أكثر من 
أشھر٦و حتى 

ألف درھم

أشھر وحتى ٦أكثر من 
سنة

ألف درھم

أكثر من سنة

ألف درھم

ال یحمل فائدة

ألف درھم

اإلجمالي

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

الموجودات
٢٢٫٦٠٠٫١٢٢٣٨٫٣٥٤٫٩٩٨-٤٫٥٠٠٫٠٠٠-٤٫١٠٢٫٨٨٣٧٫١٥١٫٩٩٣نقد وودائع لدى المصرف المركزي 

٥٫٨٧٩٫٢٨٠٤٫٣١٨٫٧٠٤١٫٠٠٤٫٠٠٧٣٤٧٫٩٣٥١٫٠٨٩٫٢٧٩٧٫٩٤٧٫٩٥٦٢٠٫٥٨٧٫١٦١مستحق من البنوك 
١٤١٫٩٦٤٫٦٧٦٢٨٫٨٣٧٫٢٩٢١١٫٩٧٨٫٧٢٠٢٫٥٩٧٫٤٣٩٢٠٫٥٩٠٫٩١١٢١٫١٣٢٢٠٥٫٩٩٠٫١٧٠القروض والذمم المدینة  

٣٢٫٣٥٣٫٩٢٨-٦٫٣٢٢٫٥٤٥٣٫٥٨٩٫٢٤٠١٫٢٧٠٫٨٨٣١٫١١١٫٣٤٢٢٠٫٠٥٩٫٩١٨ذمم مدینة للتمویل اإلسالمي
١١٫٥٦٩٨٧٠٫٢٦٧٤٣٤٫٤٦١١٫٣١٦٫٢٩٧---أوراق مالیة للمتاجرة

١٠٩٫٥٧٥١٫٣٢٣٫٩٩٢٤٦٩٫٩٥٧١٫٧٤١٫٦٧٤٨٫٩٣٦٫٩٦٦٣٫٦١١٫٨١٤١٦٫١٩٣٫٩٧٨أوراق مالیة استثماریة
استثمارات في شركات زمیلة 

١٫٦٣٠٫٨٨٢١٫٦٣٠٫٨٨٢-----وائتالفات مشتركة 

١٫٧٧٦٫٥٥١١٫٧٧٦٫٥٥١-----القیمة العادلة الموجبة للمشتقات 
١٫١٨٥٫٩٣٦١٫١٨٥٫٩٣٦-----عقارات استثماریة 

٤٫٩٨٦٫٤١٩٤٫٩٨٦٫٤١٩-----قبوالت العمالء 
٢٫٧٥٧٫٨٦٩٢٫٧٥٧٫٨٦٩-----ومعداتممتلكات

٦٫٢٦٢٫٤٩٨٦٫٢٦٢٫٤٩٨-----الشھرة والموجودات غیر الملموسة 
٨٫٦٦٤٫٥٨٨٨٫٦٦٤٫٥٨٨-----الموجودات األخرى 

 ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- --------------- ----------------- ------------------
١٥٨٫٣٧٨٫٩٥٩٤٥٫٢٢١٫٢٢١١٤٫٧٢٣٫٥٦٧١٠٫٣٠٩٫٩٥٩٥١٫٥٤٧٫٣٤١٦١٫٨٨٠٫٢٢٨٣٤٢٫٠٦١٫٢٧٥إجمالي الموجودات 

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



١١٤
اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)

احات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعةإیض
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر (تتمة) ٤٩
(تتمة):تحلیل إعادة تسعیر سعر الفائدة

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

خالل ثالثة أشھر  من 
شھر

ألف درھم

٣أكثر من شھر وحتى 
أشھر

ألف درھم

أشھر ٣أكثر من 
أشھر٦و حتى 

ألف درھم

أشھر ٦أكثر من 
وحتى سنة
ألف درھم

أكثر من سنة

ألف درھم

ال یحمل فائدة

ألف درھم

اإلجمالي

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

المطلوبات وحقوق الملكیة
٣٫٠١٨٫٣٧٨٢٣٫٦٣٧٫٣٧٧-١٦٫٤٣٣٫٠٨٦١٫٦٨٩٫٤٣٤٥٣٢٫٩٣٥١٫٩٦٣٫٥٤٤مستحق للبنوك 
٦٥٫٩٣٨٫٣٠٥٢٧٫٤٦٨٫٩١٥١٣٫٤٢٧٫٢١٩١٤٫٧٨١٫٦٤٦٨٫٠٩٤٫٩٨٩٦٥٫٥٦٠٫١٢٩١٩٥٫٢٧١٫٢٠٣ودائع العمالء 

٥٫١٧٣٫٨٨٦١٧٫١١٧٫٣٤٠٦٫٠٥٥٫٨٨٩٤٫٤١٠٫٩٠٨١٫٣١٠٫٠٤٢١٠٫٢٨٦٫٥٠٠٤٤٫٣٥٤٫٥٦٥ودائع  للعمالء على أساس النظام اإلسالمي
٦٧٫١٢٩-----٦٧٫١٢٩اتفاقیات إعادة الشراء مع البنوك

٢٠٫١١٠٫٦٩٢-٢٫٧٩٠٫٣٢٧٧٫٤٨٢٫٨٧٣٥٦٦٫٢٤٨٩١١٫٨١٤٨٫٣٥٩٫٤٣٠ترضة أخرىدین صادر وأموال مق
٣٫٦٦٧٫٣٦٠-٣٫٦٦٧٫٣٦٠----صكوك مستحقة الدفع 

١٫٤٣٨٫١٧٢١٫٤٣٨٫١٧٢-----القیمة العادلة السالبة  للمشتقات
٤٫٩٨٦٫٤١٩٤٫٩٨٦٫٤١٩-----قبوالت العمالء 

٦٫٨١٣٫٠٤٦٦٫٨١٣٫٠٤٦-----المطلوبات األخرى 
٤١٫٧١٥٫٣١٢٤١٫٧١٥٫٣١٢-----إجمالي حقوق الملكیة 

 ----------------- ----------------- ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------
٩٠٫٤٠٢٫٧٣٣٥٣٫٧٥٨٫٥٦٢٢٠٫٥٨٢٫٢٩١٢٢٫٠٦٧٫٩١٢٢١٫٤٣١٫٨٢١١٣٣٫٨١٧٫٩٥٦٣٤٢٫٠٦١٫٢٧٥إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
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اإلمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة للمجموعة

٢٠١١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١١٥

إدارة المخاطر (تتمة) ٤٩

مخاطر السمعة

ة في القیمة السوقیة أو عدم توفر السیولة  مخاطر السمعة ھي مخاطر الخسارة المحتملة للدخل والعائد المستقبلي والخسار
بسبب تدھور السمعة. تشمل أیضا التھدید الذي قد تتعرض لھ قیمة العالمة التجاریة لمؤسسة مالیة.

،، لھذایمكن أن تنشأ مخاطر السمعة نتیجة للفشل مع نظرة سلبیة قویة من العمالء أو المساھمین أو الدائنین أو الجمھور
.وعة وطبقت إجراءات وضوابط قویة لضمان النظرة اإلیجابیة للمجموعةوضعت المجم

المخاطر التنظیمیة والرقابیة

المخاطر التنظیمیة والرقابیة ھي مخاطر فرض عقوبات و/أو الخسائر المالیة نتیجة لعدم التقید بالقوانین المطبقة أو النظم 
أو التوجیھات.

نفصلة ومع ما یلزم من والیة وسلطة لفرض التقید على أساس المجموعة ككل. یشمل إن لدى المجموعة مھمة رقابیة م
ھذا التقید ضمن أمور قضائیة متعددة تعمل فیھا المجموعة والمراقبة الحیویة وتقدیم التقاریر عن مسائل  مكافحة غسیل 

سیاسات معمول بھا على  مستوى المجموعة إلى جانب األمور األموال والعقوبات الرادعة. كما إن لدى المجموعة أیضاً
القضائیة الدولیة لتلبیة المتطلبات التنظیمیة المحددة، ومن ضمنھا سیاسة "أعرف عمیلك" المطبقة على المستوى التشغیلي. 

مخاطر األعمال

لمتوقعة في مخاطر األعمال ھي المخاطر المحتملة لألثر السلبي على أرباح ورأس مال المجموعة نتیجة للتغیرات غیر ا
بیئة األعمال والبیئة التنظیمیة والتعرض للدورات االقتصادیة.

أن تقیس المجموعة ھذه المخاطر من خالل عملیة اختبار الحساسیة وتضمن أن المجموعة مرسملة على نحو كافي، بحیث 
وبیئة المخاطر التي تعمل بھا نموذج األعمال واألنشطة المخطط لھا مرسلمة بالتوافق مع البیئة التجاریة واالقتصادیة 

المجموعة.

سیاسات إدارة رأس المال واختبارات الضغط 

تمتلك المجموعة منظومة قویة لتقییم ومراقبة وإعداد التقاریر الخاصة بكفایة رأس المال، وتعمل بفاعلیة على تطویر إطار لتقییم كفایة 
مع متطلبات بازل  المرتقب. ٣وبازل٢رأس المال الداخلي تماشیاً

وینظر في سیناریوھات حساسیة للمجموعة المالیة الموازنةتوقعات تعتمد عملیة تقییم كفایة رأس المال الداخلیة بنظرة مستقبلیة على 
متعددة لتقییم قوة كفایة رأس مال المجموعة خالل فترة ثالث سنوات.

رأس المال االقتصادي وتحدد الكفایة كرصید إمداد رأس المال في صورة تعتمد عملیة تقییم كفایة رأس المال الداخلیة المطبقة على 
الموارد المالیة المتاحة والطلب على رأس المال في صورة دعم مقابل خسائر غیر متوقعة. تخضع نماذج التأھیل الخاصة بالمجموعة 

لتدقیق وتقییم خارجي.



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

٢٠١١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١١٦

إدارة المخاطر (تتمة) ٤٩

(تتمة)ل واختبارات الضغطسیاسات إدارة رأس الما

تقوم المجموعة بقیاس نوعین من الكفایة ھما: 

% من خالل توقع تحقیق صافي الدخل بعد توزیع األرباح ٨٠القدرة على تحمل خسائر غیر متوقعة عند مستوى ثقة ·
، وورصد المخصصات

س مال المجموعة بما في ذلك توقع % من خالل قاعدة رأ٩٩٫٩القدرة على تحمل خسائر غیر متوقعة عند مستوى ثقة ·
.تحقیق صافي الدخل بعد توزیع األرباح ورصد المخصصات

مع اعتبار قیاس األخیرة على أنھا المعیار الرئیسي لتقییم كفایة رأس المال.

ت كفایة رأس السنوي وفق وكذلك توقعاوالتقییم الفعلي الربع السنوي،،یتم رصد نتائج عملیة تقییم كفایة رأس المال الداخلیة
إلى استراتیجیة المخاطر للمجموعة.  نظرة مستقبلیة على مدى سنتین استناداً

تطبق المجموعة اختبار ضغط متكامل إلجراء تقییم ربع سنوي لآلثار المحتملة للظروف المالیة غیر المواتیة ومعرفة متغیرات 
ر نتائج اختبار الضغط المتكامل على قابلیة البنك لتحمل المخاطر والتي المعدالت الرئیسیة في ظل تلك الظروف الضاغطة. تؤث

تندرج ضمن إطار المراجعة الدوریة التي یجریھا البنك الستراتیجیة المخاطر لدیھ. 

یشمل إطار اختبار الضغط المتكامل ما یلي:

؛د األفعال المحتملة وآثار الجولة الثانیةبما في ذلك ردو.التقییم ذو النظرة المستقبلیة للسیناریوھات االقتصادیة·
؛ وقیاس الحساسیات في مواجھة بواعث ومعاییر المخاطر·
وتقدیم .تحلیل األحداث المشابھة لنماذج اختبارات الضغط المعاكسة التي من الممكن أن یكون لھا تأثیر كبیر على البنك·

المیزانیة العمومیة واألداء المالي ومستویات رأس المال تحلیل شامل بموجب ذلك عن األثر المحتمل من حیث ھیكلیة
وخصائص التمویل. 

تتطلب عملیة اختبار الضغط في البنك مشاركة األطراف الرئیسیة المعنیة بذلك من إدارة التمویل للمجموعة والوحدات 
نظر األطراف الرئیسیة االقتصادیة ووحدات األعمال من أجل وضع سیناریوھات ذات صلة باالقتصاد تتضمن وجھات 

المعنیة. تتم مناقشة نتائج اختبار الضغط الذي یتم إجراؤه ربع سنویا على مستوى اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة. 

، تعتمد المجموعة على محصالت إطار اختبار الضغط المتكامل لتقییم نتائج وفاعلیة نماذج رأس المال إلى جانب ذلك
االقتصادیة المستخدمة. 

دور وحدة التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر الكلیة
تقوم وحدة التدقیق الداخلي بإعداد تقاریرھا على نحو مستقل عن اإلدارة، وھي تتبع مباشرة للجنة التدقیق للمجلس. وھي مسؤولة 

من الھدف الرئیسي للتدقیق عن تقدیم مراجعة مستقلة لبیئة الرقابة في المجموعة بما في ذلك جمیع جوانب إدارة المخاطر. یك
الداخلي في تقدیم ضمانات موثوقة وقیمة وفوریة إلى المجلس واإلدارة التنفیذیة حول مدى فاعلیة الضوابط للحد من المخاطر 

ي الحالیة والناشئة وبالتالي تحسین ثقافة الرقابة داخل المجموعة. تقوم لجنة التدقیق للمجلس بمراجعة وقبول خطط التدقیق الداخل
إجراء تقییم من قبل استشاریین خارجیین على نحو منتظم. والموارد، وتقیم فاعلیة التدقیق الداخلي. ویتم أیضاً



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

٢٠١١دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

١١٧

إدارة المخاطر (تتمة) ٤٩

إطار إدارة المخاطر والعملیات في مصرف اإلمارات اإلسالمي 

یتم األخذ في .إدارة المخاطر للمجموعةإطارمعإدارة المخاطر لمصرف اإلمارات اإلسالميسیاسات وإجراءات تتماشى 
الشریعة. أحكامالتوافق معللعملیات فیما یتعلق باالعتبار 

والتي تعمل تحت إدارة المخاطر للمجموعة والمسئول إدارة المخاطر في مصرف اإلمارات اإلسالمي وظیفة توجد 
. التنفیذي الرئیسي لمصرف اإلمارات اإلسالمي مجتمعین

تشغیل أعمالنا في مصرر إدارة المخاطر والعملیات في إطا

فإن العملیات ومنذ ذلك الحین ٢٠١٣من عام الثانيفي الربع بنك باریبا مصر استحوذت مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني على 
خاطرھا بفاعلیة. فئات بصدد تطبیق إطار إدارة المخاطر الخاص بمجموعة اإلمارات دبي الوطني إلدارة مالتشغیلیة في مصر 

بصفة عامة ھي مخاطر ائتمانیة ومخاطر السوق ومخاطر السیولة ومخاطر تشغیلیة البنك في مصر المخاطر الھامة التي یتعرض لھا 
ومخاطر السمعة. 

إجراءات قانونیة . ٥٠

ستھا، ولدى المجموعة ضوابط التقاضي ھو إجراء شائع في مجال الخدمات المصرفیة بسبب طبیعة األعمال التي تتم ممار
وسیاسات رسمیة إلدارة المطالبات القانونیة. بمجرد الحصول على مشورة قانونیة مھنیة وتقدیر مبلغ الخسارة بصورة 
معقولة تقوم المجموعة بالتسویة بالنظر إلى أي آثار عكسیة على وضعھا المالي قد تنجم عن المطالبات. بناء على 

٣١من المتوقع وجود آثار سالبة على الوضع المالي للمجموعة نتیجة لمطالبات قانونیة كما في التعلیمات المتوفرة لیس
، باستثناء ما تم تقدیمھ مسبقاً، ولذلك لیست ھناك حاجة لوضع مخصص إضافي ألي مطالبات في ھذه ٢٠١٣دیسمبر 

البیانات المالیة. 

أرقام المقارنة ٥١

لتتناسب مع طریقة العرض والسیاسات المحاسبیة تم إعادة تصنیف وإظھار  ً بعض األرقام المقارنة حیثما كان ذلك مناسبا
المتبعة في ھذه البیانات المالیة.
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