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  خبر صحفي 
  

  ١٠٢٠من عام  الربع الثالثعلن نتائج ياإلمارات دبي الوطني ينك 
  

  للعام حتى تاريخه قوي أداء 
  مليار درهما  ١.٩ األرباحوصافي  مليار درهما ٧.٥إجمالي اإليرادات 

  
  

   ٢٠١٠ أآتوبر ٢٥في  ،دبي
  

ي   إلمارات دبي الوطنيا أعلن بنك د ف ة ، البنك الرائ وم عن نت  المنطق ي     للتسعة ائجه  ، الي ة ف بتمبر  ٣٠شهور المنتهي  س
٢٠١٠.    

  
  : برز النتائج الماليةأ

  
بة  ض اإنخفب ،٢٠١٠ سبتمبر ٣٠شهور المنتهية في  التسعة فيمليار درهما  ٧.٥بلغت  إجمالي اإليرادات ○  ١٠بنس

 .٢٠٠٩من عام  بالفترة المماثلةمقارنة % 
 

   .٢٠٠٩عام بمقارنة %  ٦نسبة منخفضًا بما مليار دره ٥.٢الفترة بلغ  عنصافي دخل الفائدة  -
  
  .٢٠٠٩عام بمقارنة %  ٤بنسبة إنخفض دخل العمليات األساسية دون دخل الفائدة  -

 
 نجاح مبادرات ترشيد التكاليف  ○
 

ي  مليار درهما  ٢.٣المصاريف التشغيلية  بلغت - ى األشهور   التسعة ف ام    ول نة  ٢٠١٠من ع بة   متحس % ١٤بنس
  .٢٠٠٩مماثلة من عام بالفترة المقارنة 

  
  .)%٣٢.٤: ٢٠٠٩من عام  الربع الثالث( عن الفترة %٣٠.٩إلى نسبة التكاليف إلى اإليرادات  تتحسن -

  
 للجودة االئتمانية واستمرار التوجهات ضمن التوقعات  نشطةإدارة  ○
 

بة   ٢٠١٠من عام  الربع الثالثفي % ٣.٦٦بلغت القروض غير المنتجة نسبة  - ة % ٢.٣٠مقارنة بنس ام   بنهاي ع
٢٠٠٩.   

 
ى  شهور  التسعة مليون درهما في  ٧٠٨لمخصصات انخفاض القيمة االئتمانية بمبلغ  حصيفةإضافات  - من   األول

   .مليار درهم ٢.٦وبذلك بلغ إجمالي تلك المخصصات  ٢٠١٠عام 
  
  . ٢٠١٠ام في الربع الثالث من ع دبي العالميةشرآة  لقروض الوفاء التام بمتطلبات وضع مخصص محدد -

  
  

  
 للميزانية العمومية   اإلعداد األمثلتقدم مستمر لمبادرات  ○
 

د أن آانت      ١٩٨.٨لتصل إلى %  ١٠زادت ودائع العمالء بنسبة  - ا بع ار درهم ة     ١٨١.٢ملي ا بنهاي ار درهم ملي
  .العام السابق

  
ا    ٢٠١.١قروض العمالء  بلغت - ار درهم بة  منخفضة  ملي د أن آانت   %   ٦بنس ة    م ٢١٤.٦بع ا بنهاي ار درهم لي

   .٢٠٠٩عام 
  
بة    ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠آما في %  ١٠١ بشكل عام بلغت نسبة القروض للودائع - ة بنس ام   % ١١٨مقارن ة ع بنهاي

٢٠٠٩.  
  
  .٢٠٠٩بنهاية عام % ١٨.٧مقارنة بنسبة %  ٢٠.١إلى لتصل  نسبة آفاية رأس المال تعزيزتم  -
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ى   ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ة في عن التسعة شهور المنتهيانخفاض صافي الربح  ○ م   ١.٩إل ار دره بة   ملي %  ٣٩بنس

 .٢٠٠٩من عام  بنفس الفترةمقارنة 
 
ي      درهما  ٠.٣١ ربحية السهم بلغت ○ ة ف ع الثالث  ( ٢٠١٠ سبتمبر  ٣٠عن التسعة شهور المنتهي ام    الرب من ع

٠.٥٦: ٢٠٠٩(. 
  
  
ك  قال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة   و وطن   بن ي ال ارات دب ى أداء المجموعة    اإلم ا عل ي  : " ي معلق ف

إن          ي، ف دولي والمحل تويين ال ى المس ا القطاع المصرفي عل بنك  أداء ظل االظروف والتحديات اإلقتصادية التي واجهه
وة البنك   مما يعكس  ٢٠١٠من عام  التسعة شهور األولىقويا في  آان اإلمارات دبي الوطني ه   ق زز   ونجاح أعمال ويع

ة المتحدة     وقد  .ة في القطاع المصرفي في المنطقةرائدآمجموعة مكانتنا  ارات العربي ة اإلم رة   شهدت دول ارات مبك إش
ائلين        ى متف ا نبق ذا فإنن ان، ل ال االئتم ى أعم بشأن   حول استقرار األوضاع وزيادة النشاط االقتصادي والثقة واإلقبال عل

دولي واإلقلي     ى الصعيدين ال ع عل افي االقتصادي المتوق تمرارية التع درتنا   اس ى مي وق ق   عل ي تحق تثمار الفرص الت اس
   ."للمساهمينالقيمة المضافة 

  
  

وطني  ا لبنك وقال السيد ريك بدنر، الرئيس التنفيذي ي  استمر : " إلمارات دبي ال وي    ينا ف دم ق ق تق التسعة   خالل تحقي
ام  من   شهور األولى ق    ٢٠١٠ع بيل تحقي ي س ى ال       ف ا عل ر ترآيزن تراتيجية، حيث أثم دافنا اإلس يولة وإدارة رأس  أه س

ي    المال تمرون ف عن تحسن آبير في أنشطتنا التمويلية مع زيادة تعزيز قاعدة رأس المال، وباإلضافة إلى هذا نحن مس
ام الماضي      ف التشغيل تخفيض تكالي رة عن الع يد المتواصل    بصورة آبي تفادة من      من خالل الترش ى االس درتنا عل وق

ارة ل    أخيو. ٢٠٠٩إتمام عملية الدمج في عام  ة مخت ي أنظم تثمار ف ق ا را، لقد مضينا في االس و  تحقي ي   لنم تثمار ف آاإلس
ا من          ا د يمكنن ي وضع جي ا ف ا أنن وظبي، آم ي أب تفادة من التحسن المنتظر     ألعمال المصرفية الخاصة والتوسع ف االس
   ."ألنشطة االقتصاديةل

  
  
  
  : مالي التقرير ال
    
شهور المنتهية في  تسعةال   درهم ارملي

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠
شهور المنتهية في  تسعةال

  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠
  (%)نسبة التغير 

        
  % ١٠ -  ٨.٢٩٨  ٧.٤٥٩  اإليراداتإجمالي 

  %   ١٤ -  )٢.٦٨٧(  )٢.٣٠٨(  نفقات تشغيلية 
ل   غيلية قب اح تش أرب
اض   ات انخف مخصص

  القيمة

٨ -  ٥.٦١١  ٥.١٥١  %  

اض   ات انخف مخصص
  القيمة

)٢٦+   )٢.٣٧٤(  )٢.٩٨٨ %  

  % ٣٣  -  ٣.٢٣٧  ٢.١٦٣  رباح تشغيليةأ
  -  )٧٠(  )٧٠( إطفاء أصول غير ملموسة

    )٣(  )١٥٦(  شرآات زميلة 
  % ٣٩ -  ٣.١٦٤  ١.٩٣٧  صافي الربح 

        
 التكاليفنسبة 

  (%)لإليرادات
١.٥ -  % ٣٢.٤  % ٣٠.٩ %  

  %  ٠.٢٤-  % ٢.٧٩  % ٢.٥٥ (%)صافي هامش الفائدة 
    % ٤٤ -      ٠.٥٦        ٠.٣١  )درهم(ربحية السهم 

العائد على متوسط حقوق 
  (%)المساهمين 

٨.٦ -  % ٢٠.٢  % ١١.٦ %  

        
  (%)نسبة التغير   آما في  آما في   درهما ارملي
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  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١   ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠
        
  % ١+   ٢٨١.٦  ٢٨٤.٢  إجمالي األصول

  %  ٦ -  ٢١٤.٦  ٢٠١.١  قروض ال
  % ١٠+   ١٨١.٢  ١٩٨.٨  ودائع ال

 – نسبة آفاية رأس المال
   (%) ٢بازل

١.٤+   % ١٨.٧  %٢٠.١ %  

 –نسبة الشق األول 
  (%)٢بازل

٠.٩+   % ١١.٩  % ١٢.٨ %  

        
  

  :إجمالي اإليرادات 
  

ة    اري مل ٧.٤٥٩ليصل إلى % ١٠ بنسبة ٢٠١٠عام من  للتسعة شهور األولىإجمالي اإليرادات  انخفض ا مقارن درهم
ة  ي درهما ف  ارملي ٨.٢٩٨بمبلغ  رة المماثل ام    الفت ع الثا  و. ٢٠٠٩من ع ي الرب ام    لث ف الي   انخفض  ،٢٠١٠من ع إجم

ام   الثالثمقارنة بالربع درهما  ارملي ٢.٥٨٩إلى % ٧اإليرادات بنسبة  ا  ارملي  ٢.٧٩٩( ٢٠٠٩من ع ادة   )درهم وبزي
  .)درهم ارملي ٢.٣١٤( ٢٠١٠عن الربع الثاني من عام % ١٢بنسبة 

  
بة  فائدة صافي إيرادات ال انخفض ى  %  ٦بنس ي    ارملي  ٥.١٧٥إل ا ف ى   درهم ام    التسعة شهور األول من   ٢٠١٠من ع

ى         ٢٠٠٩من عام نفسها درهما في الفترة  ارملي ٥.٤٨٨مبلغ  دة إل امش الفائ ي صافي ه %  ٢.٥٥بسبب االنخفاض ف
ات      . % ٢.٧٩من  اتج عن عملي ربح الن امش ال ين   ويعود سبب انخفاض الهامش بشكل أساسي إلى تقليص ه ل ب التموي

ع    وأثر تحسن السيولة الخاصة بالبنك على  الهامش البنوك د للرب رادات الفوائ ام    الثالث ، ومع ذلك آان صافي إي من ع
  .٢٠١٠الربع الثاني من عام بدرهما مقارنة ار ملي ١.٧٢٣مستقرا عند  ٢٠١٠

  
ر  ن غي رادات م دسجلت اإلي بة  الفوائ ام الماضي بنس ى لتصل %  ١٩انخفاضا عن الع ي  اريمل ٢.٢٨٥إل ا ف درهم

ي     ة ف هور المنتهي عة الش بتمبر ٣٠التس ودو ٢٠١٠ س بب  ال يع ذا  س ي له اض  األساس ى االنخف اض إل رادات  انخف إي
تثمارات  اض     االس ى انخف افة إل رى باإلض ة األخ اري    واألوراق المالي ل التج ة بالتموي وم الخاص ماناتالوالرس . ض

ي  اإليرادات الرئيسية من غير الفوائ انخفضت ى   د ف ام    التسعة الشهور األول بة  ٢٠١٠من ع ة  %  ٤ بنس الفترة  مقارن ب
  .٢٠٠٩من عام  المماثلة

  
  : إجمالي التكاليف 

  
ا ،   ارملي  ٢.٣٠٨إلى من العام  األخيرةالثالثة أرباع سنة وصلت التكاليف في  نة درهم بة   متحس نفس  عن  %  ١٤بنس

بة %  ٣٠.٩إلى  حتى اآلن  ٢٠١٠عام يرادات في إلى اإل التكاليفنسبة  وتحسنت.  ٢٠٠٩من عام  الفترة  مقارنة بنس
ذا من   ٢٠٠٩من عام  الفترة المماثلةفي %  ٣٢.٤ اليف   خالل   وقد تحقق ه ذ  اإلدارة النشطة للتك ات  وتنفي د  عملي توحي
ي مجال        مع االستمرار في األعمال ك ف ه البن وم ب ذي يق ع وأ    االستثمار الضخم ال بكات التوزي ية لش ة األساس ة  البني نظم

  .الحوآمة والرقابة اراتدإوالمعلومات تقنية 
  

  :وانخفاض القيمة  االئتمانجودة 
  

تمرت  ودةاس طة للج ة ل اإلدارة النش ك ااالئتماني ال  بن ي األعم ي محفظت وطني ف ي ال ارات دب رآات  المصرفيةإلم للش
بة  و. تجة ون المستحقة والقروض غير المنمتوقعة في الديآانت  زيادة اشهدت نتيلوالواألفراد  ر    زادت نس القروض غي

ى   ة إل تثمارية المخفضة القيم ة االس تثناء األوراق المالي ة باس ع %  ٣.٦٦المنتج ي الرب ثف ام  الثال ن ع ن  ٢٠١٠م م
   .٢٠٠٩الرابع من عام في الربع %  ٢.٣٠

  
ى رتفع مخصص انخفاض القيمة على األصول المالية إ ام    للتسعة شهور األول ى   ٢٠١٠من ع ا   ارملي  ٢.٩٨٨إل درهم

غ  ة بمبل ي  ارملي ٢.٣٧٤مقارن ا ف ةدرهم رة المماثل ام  الفت ن ع ى  . ٢٠٠٩م ك إل ود ذل ةويع ادة متوقع بقا زي ي  مس ف
ال  ي األعم ي محفظت ة ف اض القيم ة النخف راد و المصرفيةمخصصات معين رآات واألف غ للش ون  ٧٠٨إضافة مبل ملي

افظ    ة المح رة خالل  درهما إلى مخصصات انخفاض قيم إجرا  الفت ة       آ ي ظل الظروف االقتصادية الحالي رازي ف ء احت
ت  هوتم ا  موازنت ة المخصصات بجزئي تثمارية منخفض ة االس ة األوراق المالي اض قيم إن   .نخف ك، ف ى ذل افة ال وإض

   .٢٠١٠خالل الربع الثالث من عام  تم أخذهاقد دبي العالمية  لقروض شرآةالمخصصات الخاصة التي جنبها البنك 
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  : صافي األرباح 
  

دره   ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠للتسعة شهور المنتهية في درهما  ارملي ١.٩٣٧آان صافي األرباح للمجموعة   ٣٩بانخفاض ق
ع   . درهما ارملي ٣.١٦٤ وقدره  ٢٠٠٩من عام  التسعة شهور األولىمقابل ما تحقق في %  اح للرب ارتفع صافي األرب

ام   ربعي األرباح في العن صافمليون درهما  ٤٢٤إلى %  ٥بنسبة  ٢٠١٠الثالث من عام  دره   ٢٠١٠الثاني من ع وق
   .درهما مليون ٤٠٣

  
  

  قروض وودائع العمالء 
  

ي      ا ف بتمبر  ٣٠انخفضت قروض العمالء آم ل اإلسالمي     (  ٢٠١٠ س ك التموي ي ذل ا ف ى  ) بم ا    ٢٠١.١إل ار درهم ملي
   .٢٠٠٩عن المستويات التي تحققت بنهاية عام % ٦بنسبة 

  
ادة   ١٩٨.٨مبلغ  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠ا في ودائع العمالء آمبلغت  ي      %  ١٠مليار درهما بزي ا ف ع العمالء آم عن ودائ
   .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
  

  رأس المال 
  

ام  %  ١٨.٧من %  ٢٠.١إلى  ووصلت ٢على أساس بازل  إجمالي رأس مال البنك ةنسبة آفاي استمرت قوة بنهاية ع
ال أيضا من   الشق األول من   وتحسنت نسبة   ،٢٠٠٩ ي  %  ١١.٩ رأس الم ى   ٢٠٠٩ديسمبر   ٣١ف ي  %  ١٢.٨إل ف
بتمبر ٣٠ ي و ،٢٠١٠ س ادة ف ذه الزي ود ه ة تع ى آفاي كل أساسي إل ال بش اظ برأس الم ي اإلحتف تمرار ف اح اإلس األرب

  .% ٤خالل الفترة وتقليص األصول موزونة المخاطر بنسبة المحققة 
  

  : أداء األعمال 
  

 : األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
 

ي    البنك في األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات تستمر  ديات الت ة التح ا ومواجه  في تحقيق النمو وترسيخ موقعه
  .الظروف الحالية للسوق تفرضها

  
م  رادات انخفض حج بة إي ال بنس ذه األعم ي %  ٢ه نة ف اع س ة أرب ام الثالث ن ع ى م ى  ٢٠١٠األول  ارملي ٢.٤٦٤إل

بة    ٢٠٠٩لنفس الفترة من عام  درهما رمليا ٢.٥١٥ من ًادرهم %  ٨ويعود السبب األساسي في هذا إلى انخفاض بنس
ى      ٦٩٩ليصل إلى % ١٨ارتفع دخل الرسوم بنسبة  في صافي دخل الفائدة، ومع هذا م للتسعة شهور األول مليون دره

ى نم  األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات استمرت . ٢٠١٠من عام  ام    في الترآيز عل ع خالل ع  ٢٠١٠و الودائ
   .مليار درهم ٥٩.٨لتصل إلى  ٢٠٠٩عن المستويات التي تحققت بنهاية عام %  ١٣مما أثمر عن زيادة بنسبة 

  
ي       ٢٠١٠أبرز النتائج للربع الثالث من عام  ا ف ى من نوعه تشمل عقد صفقة توريق محفظة قروض سيارات هي األول

اون ا   ان للتع ك الياب ع بن ط م رق األوس ة الش دولي بقيم رح    ٢٢٠ل ذه اإلدارة ط ادت ه ا أع ا، آم ون دوالرا أمريكي ملي
دخول سوق الذهب المرتفع األسعار والتي يسهل  شهادات التوفير الذهبية لعمالئها الحاليين من األفراد التي تمكنهم من 

بكة ف  ة     الحصول عليها من خالل ش ارات الدول ر إم دة عب ا الممت ذا ، نحن     . روعن ى ه ادة    باإلضافة إل ي زي مستمرون ف
   .حصتنا في سوق بطاقات االئتمان وأدوات الدين عن طريق تقديم منتجات مبتكرة

  
روات   وإستمر ترآيز راد وإدارة الث ى  األعمال المصرفية لألف اح،      عل ادة األرب اليف وزي ى   تقليص التك طرح  إضافة ال

   .مها للعمالءيقديتم ت التي الخدماتير وتطو العملياتتزيد من آفاءة العديد من المبادرات التي من شأنها أن 
  

وطني ، وهي     ي ال ر وتضم        الاستمرت شبكة فروع بنك اإلمارات دب ارات، دون تغيي ة اإلم ي دول ر ف  ١٠٣شبكة األآب
   .جهازا جديدا في مختلف أنحاء الدولة ١٥، ومع ذلك زاد عدد أجهزة الصراف اآللي الخاصة بالبنك بإضافة ًاعفر
  
  

  : ة للشرآاتاألعمال المصرفي
  

الي      إيجابية ٢٠١٠آانت التسعة شهور األولى من عام  و م لذراع األعمال المصرفية للشرآات بالبنك بما حققه من نم
تمرار األوضاع االقتصادية الصعبة      مقارنة بونمو لألعمال  رغم من اس ع الثالث من      .الفترات السابقة على ال ي الرب ف
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بة     حقت األعمال المصرفية للشرآ  ٢٠١٠عام  رادات بنس ي اإلي ا ف ام      %  ٦ات ارتفاع اني من ع ع الث  ٢٠١٠عن الرب
  .  على األعمال المنتجة للدخل سقناتبسبب السياسة النشطة إلعادة تسعير القروض والترآيز الم

  
 ديسمبر ٣١عن مستواها آما في % ١٠بنسبة  بقوة ألعمال المصرفية للشرآاتإرتفع حجم محفظة الودائع لدى اولقد  

   .٢٠١٠من عام  خالل الثالثة أرباع السنة األولى%  ٥ ، بينما انخفضت محفظة القروض بنسبة ٢٠٠٩عام 
  

الذين سينتقلون من   وأدت مبادرات األعمال المصرفية عبر اإلنترنت لتعزيز الفاعلية ومن المنتظر زيادة عدد العمالء 
  ."تريد اون الين"و" سمارت بيزنس"مثل ى بديلة إلى قنوات أخر من خالل فروع البنك إجراء المعامالت المصرفية 

  
  األسواق العالمية والخزينة

  
 ٢٠١٠من عام األولى  الثالثة أرباع سنةمليون درهما في  ٤٩٠إيرادات بلغ  يحققت األسواق العالمية والخزينة إجمال

ام      ٦٥٥مقارنة بمبلغ  ة من ع رة المماثل ود السبب الرئي  ٢٠٠٩مليون درهما في الفت رادات     ، ويع ي إي سي لالنخفاض ف
   .انخفاض في هوامش الربح الناتج عن عمليات التمويل بين البنوكاألسواق العالمية والخزينة إلى 

  
ي أسواق األسهم        دة ف آان أداء أعمال المتاجرة ممتازا في النصف األول من العام من حيث االستفادة من الفرص الجي

ة الشرق األوسط     ي منطق ي األسواق           ، ولكن  واالئتمان ف دة ف ات المتزاي ام بالتقلب ع الثالث من الع رادات الرب أثرت إي ت
تمرار        .في المنطقةالعالمية وانخفاض إقبال االستثمارات األجنبية على تحمل المخاطر  م يشجع اس ذا ل ى ه باإلضافة إل

دفق الصرف    األعوام    انخفاض سعر الفائدة العمالء للقيام بمزيد من التحوط مما نتج عنه المزيد من ت ة ب ي مقارن األجنب
   .السابقة

  
ا        ادرة توريق من نوعه ق بأصول المجموعة    استمر البنك في التوسع في استثماراته التمويلية حيث طرح أول مب تتعل

ة     ٢٢٠من قروض السيارات بمبلغ  تقل لسندات بقيم ون دوالرا   ٢٥مليون دوالرا أمريكيا باإلضافة إلى إصدار مس ملي
   .مج السندات متوسطة األجلأمريكيا بموجب برنا

  
  

  نتورك انترناشيونال 
  

غيلية ل رادات التش يونال ارتفعت اإلي ورك انترناش رآة  –نت ال إصدارالش ي مج دة ف امالت الرائ از مع ات وإنج  البطاق
بة   – التابعة للبنك  ى   لتصل %  ٣بنس م    ٢٨٢إل ون دره ى   عن  ملي ام    التسعة شهور األول نفس    ٢٠١٠من ع ة ب مقارن
امالت   في دخل %  ٩بنسبة ويعود هذا النمو في اإليرادات بشكل أساسي إلى زيادة  العام الماضي، الفترة من إنجاز مع
  .البطاقات

  
ات   " تشاينا يونيون باي"مع بتوقيع اتفاقية تعاون قيام نتورك انترناشيونال  ٢٠١٠شهد عام  اينا  "لتقديم خدمات بطاق تش

د عن    " يونيون باي ا يزي ي ال   ٢٠إلى م ة ف يا     دول ا وغرب آس ورك      . شرق األوسط وإفريقي ذا قامت نت ى ه باإلضافة إل
ي      " ئي توب أب"و" ادفع بعملتك"ت الجديدة مثل طرح العديد من الخدماانترناشيونال ب ات الت لتطوير تسهيالت البطاق

ار لعمالئه دمها التج امالت البطا ميق از مع ة بإنج دماتها المتعلق االت خ ي مج ع ف رآة بالتوس ات ، وقامت الش بإضافة ق
ع شرآة             تراتيجية م ة اس دايا من خالل شراآة تكنولوجي ات اله بقا وبطاق ة مس  ٢إم " خدمات البطاقات المدفوعة القيم

  ."فاينانشيالز ليمتد
   

ان       آ ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠استمرت نتورك انترناشيونال آما في  ات االئتم امالت بطاق ع وإنجاز مع ة دف أآبر مزود لخدم
دد       ١٠.٠٠٠ا تقدمه من خدمات لما يزيد عن  والخصم في المنطقة بم ات لع امالت بطاق اجرا وانجاز مع  مصرفاً  ٤٩ت

  .ومؤسسة مالية في المنطقة
  

  مصرف اإلمارات اإلسالمي 
  

للتسعة شهور األولى المنتهية  )في األرباح العمالءصافيا من حصة ( مصرف اإلمارات اإلسالمي إجمالي إيراداتبلغ 
اريخ  بتمبر ٣٠بت غ م ٢٠١٠س اض    ٥٨٩بل م بانخف ون دره ن %  ٧ملي ة ع رة المقابل ام   الفت ن ع ت  .٢٠٠٩م ارتفع

ام    %  ٢١بنسبة  بقوة حسابات العمالء ة ع ذ نهاي ى    ٢٠٠٩من ام         ٢٤.٧لتصل إل ع الثالث من ع ي الرب ا ف ار درهم ملي
   .٢٠٠٩نهاية عام  ذمليار درهما من ١٦.٨إلى % ٧بينما انخفض تمويل الذمم المدينة بنسبة  ٢٠١٠

  
ي    مصرف اإلمارات اإلسالمي وصل إجمالي عدد فروع  ا ف بتمبر  ٣٠آم ى   ٢٠١٠ س ا   ٣٠إل بكة    فرع ا وصلت ش آم

   .جهازًا على التوالي ٢٨و  ٧٥إلى  ذاتياليداع أجهزة اإللي واآل صرافأجهزة ال
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  تقنية المعلومات والعمليات 

  
روع  ائزة   بحصول مش ى ج اء عل ات بالبرش ز المعلوم ذ ل" مرآ ل أفضل تنفي ال المصرفية والتموي ة األعم ن " تقني م

 المعلومات  لتوحيد مراآز هدفها  في سبيلها لتحقيق "تقنية المعلومات والعملياتإدارة  "تكون  ،"آرابيان آمبيوتر نيوز"
  .المتبقية وتحقيق المزيد من تخفيض التكاليف

  
ق  ، استمر تطبيق وسائللمواآبة المستوى الدولي لحوآمة تقنية المعلومات و ا   رقابة تقنية المعلومات وما يتعل ا  ، به مم

وير             اريع تط ى مش ذلك عل ابي ل أثير اإليج ى الت افة إل ر باإلض كل آبي ات بش اءة العملي توى آف اع مس ه ارتف تج عن ن
   .التطبيقات

  
ام     ع الثالث من ع ي الرب ز   ٢٠١٠ف م ترآي ازات    ال، ت ق إنج ع تحقي اطر م ال وإدارة المخ ى تحسين األعم ات عل تطبيق

راد   رئيس روض األف ة ق أمين لمحفظ ام ت من وضع نظ ين وان" ية تتض ات ع ، "ف ذ تطبيق دفعوتنفي ال   رض ال ي مج ف
تخدامها غيلية اس اطر التش ق المخ اطر ، وتطبي االت المخ ة ح د ومراقب ت  ، لتحدي ر االنترن اطة عب ام الوس هادات نظ وش

   .المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية
  

  : مالمح مستقبلية 
  

ام     من استمرار الرآود االقتصادي نسبيا في اعلى الرغم  ى من ع ارات    تشهد ، ٢٠١٠لشهور التسعة األول ة اإلم دول
دة  ة المتح ةالعربي ادة األنشطة االقتصادية والثق تقرار وزي ى االس رة عل ان مؤشرات مبك ال االئتم ى أعم ال عل  .واإلقب

ه   يحافظ و ى موقف ل بشأن  بنك اإلمارات دبي الوطني عل تمرا  المتفائ ع     ،ر تحسن الظروف االقتصادية   اس ا هو متوق آم
ة المتحدة   المالي قطاعالفي تظهر و .اإلقليمي وأ يين العالميسواء على المستو ًا إشارات    في دولة اإلمارات العربي حالي

   .٢٠٠٨نهاية عام في التي بدأت للخروج من عمليات تخفيض الديون 
  
وطني  و ي ال ز  سيواصل بنك اإلمارات دب وده اال  ترآي ة وتحسين       استر جه ة العمومي ل للميزاني داد األمث ى اإلع تيجية عل

ق  من أجل  إنتقائيةاإلستثمار في فرص في سيستمر البنك في الوقت ذاته والربحية وتطوير إدارة المخاطر،  النمو  تحقي
   .ظروف االقتصاديةلجيد يسمح له باالستفادة من التحسن المنتظر ل وضعالبنك في علمًا بأن 

   –انتهى  -
  

  : مالحظات للمحررين
  

  : الجوائز
  

استخدام وسائل التقنية لعام  - أفضل بنك في الشرق األوسط " جائزة  •
  من بانكر ميدل إيست " ٢٠١٠

 ٢٠١٠يونيو   
  

      
 منتجات القروض الشخصية -أفضل بنك في الشرق األوسط " جائزة  •

  من بانكر ميدل إيست"  ٢٠١٠لعام 
  ٢٠١٠أبريل   

      
  ٢٠١٠مارس     "  حمد بن راشد آل مكتوم لدعم الفنونالشيخ م"جائزة  •

      
من إف إس تي لندن لعام " أفضل مشروع لتوحيد األنظمة "جائزة  •

٢٠١٠  
  ٢٠١٠مارس   

      
من " في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنك خاصأفضل "جائزة  •

يوروموني نتيجة لالستبيان الذي قامت به عن األعمال المصرفية 
  ٢٠١٠ الخاصة لعام

  ٢٠١٠فبراير   

      
  ٢٠١٠فبراير     
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  :دبي الوطني بنك اإلماراتنبذة عن 
  

  . من البنوك الرائدة في المنطقة وهاإلمارات دبي الوطني بنك 
ى     ١٣٣تضم  التي  دولة من خالل شبكة فروعهاد في اللألفر متميزة بتقديم أعمال مصرفية  يقوم البنك ًا إضافة إل فرع

ي    الالعب الرئيسي في مجال البنك تبر يعو، آيجهاز إيداع ذوجهاز صراف آلي  ٧٥٠ ة ف األعمال المصرفية التجاري
ة  دة دول ة المتح ارات العربي وماإلم ديم  ويق ال بتق ي مج ه ف المية وخدمات ال المصرفية اإلس ال المصرفيةاألعم  األعم

  .الخاصة وإدارة األصول وعمليات الوساطةاألعمال المصرفية االستثمارية و
) جزر القنال(متحدة وجيرسي في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة ال يعمل البنكو

الموقع االلكتروني على العنوان زيارة  لمزيد من المعلومات الرجاء .نغافورةمكاتب تمثيلية في الهند وإيران وس ولديه
www.emiratesnbd.com:   

  
  : لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ

  
  ابراهيم سويدان

  االتصاالت الخارجية للمجموعة إدارة رئيس 
  بنك اإلمارات دبي الوطني 

  +٩٧١٥٠٦٥٣٨٩٣٧ :متحرك/  +٩٧١٤ ٦٠٩٤١١٣: هاتف 
  

 بن فرانز مارويك 
  رئيس عالقات المستثمرين 
 بنك اإلمارات دبي الوطني

  +٩٧١٥٠٦٥٨١٢٤٥ : متحرك / 97142012604+: هاتف



  
  

 
  )ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

 
 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 
  
  

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠المنتهية في  التسعة شهورعن فترة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 )ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

 
  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 
 

   
 الصفحة المحتويات 

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

 ٢ بيان المرآز المالي المرحلي الموحد للمجموعة

 ٣ بيان الدخل المرحلي الموحد للمجموعة

 ٤ بيان اإليرادات الشاملة المرحلي الموحد للمجموعة

 ٥   التدفقات النقدية المرحلي الموحد للمجموعةبيان 

 ٦ بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد للمجموعة 

 ٢٤  -  ٧ إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة







 
  

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

  ) غير مدققة( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠شهور المنتهية في  التسعةعن فترة 
 

 

  
  
  
  
  إيضاح
-----

 )غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في 
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
-----------------

  ) غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في 
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
----------------- 

  ) غير مدققة(
التسعة عن فترة 
المنتهية في  شهور
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
---------------- 

  ) غير مدققة(
التسعة عن فترة 
المنتهية في  شهور
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
----------------- 

 ٨.٩٣٤.٤٥٦ ٨.٤٦٣.٦٣٩ ٢.٧١٣.٧٢٩ ٢.٩١٠.٥٧٠  إيرادات الفوائد
 )١.٢٧٣.٤٤٩(  مصروفات الفوائد

----------------- 
)١.٠١١.٢١١( 

----------------- 
)٣.٦٥٥.١٤٤( 

----------------- 
)٣.٩١٦.٣٢٩( 

----------------- 
 ٥.٠١٨.١٢٧ ٤.٨٠٨.٤٩٥ ١.٧٠٢.٥١٨ ١.٦٣٧.١٢١  صافي إيرادات الفوائد

 ١.٠١٤.٩٠٢ ١.٠٠٠.٢٨٢ ٣٣١.٢٤٧ ٣٥٧.٧٤٢  اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
 )٢٧٢.٠٠٣(  حاملي الصكوك أرباح مدفوعة لأرباح للمودعين وتوزيعات 

----------------- 
)١٨٨.٦١٢(  

----------------- 
)٦٣٤.١٠٦( 

----------------- 
)٥٤٤.٦٩٦( 

----------------- 
 ٤٧٠.٢٠٦ ٣٦٦.١٧٦ ١٤٢.٦٣٥ ٨٥.٧٣٩ المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةصافي اإليرادات من 

صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل اإلسالمي والمنتجات 
 توزيعات األرباح للمودعين ناقصااالستثمارية 

 

٥.٤٨٨.٣٣٣ ٥.١٧٤.٦٧١ ١.٨٤٥.١٥٣ ١.٧٢٢.٨٦٠ 
 ١.٩١٩.٢٠٣ ١.٩٢٣.٦٨٨ ٦٠٧.٠٨٣ ٦٠٧.٣٢٠  إيرادات األتعاب والعموالت

 مصروفات األتعاب والعموالت
 )١٩٥.٩٣٣ ( 

----------------- 
)١٦٥.١٦٨( 

----------------- 
)٥٥٢.٠٧٧( 

----------------- 
)٤٩٢.٦٣٣( 

----------------- 
 ١.٤٢٦.٥٧٠ ١.٣٧١.٦١١ ٤٤١.٩١٥ ٤١١.٣٨٧  صافي إيرادات األتعاب والعموالت

 ١٨٦.٧٧٩ ٢٠.٥١٤ ٤٤.٤٩٩ )٢.٣١٧(  ربح األوراق المالية للمتاجرة )/خسارة( صافي

 ٤٥٧.١٦٢  إيرادات تشغيلية أخرى 
----------------- 

٤٦٧.٣١٩ 
----------------- 

٨٩٢.٤٨٦ 
----------------- 

١.١٩٦.٣٦٤  
----------------- 

 ٨.٢٩٨.٠٤٦ ٧.٤٥٩.٢٨٢ ٢.٧٩٨.٨٨٦ ٢.٥٨٩.٠٩٢  إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 )٢.٦٨٧.٠٣٧( )٢.٣٠٧.٧١٩( )٨٨١.١٣٢( )٧٢٩.٧٨٣(  مصروفات إدارية وعمومية
 )١.٢٤١.٢٣٠( ٧ صافي خسارة انخفاض القيمة للموجودات المالية 

----------------- 
)٧٦٢.٤٨٥( 

----------------- 
)٢.٩٨٨.٨٤٤( 

----------------- 
)٢.٣٧٣.٨١٠ ( 

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

 )٥.٠٦٠.٨٤٧( )٥.٢٩٦.٥٦٣( )١.٦٤٣.٦١٧( )١.٩٧١.٠١٣(  إجمالي المصروفات التشغيلية

 األرباح التشغيلية  
 

٣.٢٣٧.١٩٩ ٢.١٦٢.٧١٩ ١.١٥٥.٢٦٩ ٦١٨.٠٧٩ 

 )٧٠.٣٩٥( )٧٠.٣٩٥( )٢٣.٤٦٥( )٢٣.٤٦٥(  غير ملموسة  موجوداتإطفاء 
 )١٧٠.٦٥١(  ومشاريع مشترآة شرآات زميلة خسائر حصة منال

----------------- 
)٧٨.٥٠٩( 

----------------- 
)١٥٥.٦٥٦( 

----------------- 
)٢.٤٤٩( 

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

 ٤٢٣.٩٦٣    الفترةأرباح المجموعة عن 
============

١.٠٥٣.٢٩٥ 
============ 

١.٩٣٦.٦٦٨ 
============ 

٣.١٦٤.٣٥٥ 
============ 

      :   العائدة إلى

 مساهمي المجموعة
 

٣.١٦٤.٢٣٥ ١.٩٣٣.٠١٤ ١.٠٥٣.١٨٧ ٤٢٣.٩٢٩ 
 ٣٤  حصة غير مسيطرة

----------------- 
١٠٨ 

----------------- 
٣.٦٥٤ 

----------------- 
 ١٢٠       

----------------- 
 ٤٢٣.٩٦٣  أرباح المجموعة عن الفترة

============
١.٠٥٣.٢٩٥ 

============ 
١.٩٣٦.٦٦٨ 

============ 
٣.١٦٤.٣٥٥ 

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

  ) غير مدققة( 
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في  
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠

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

  ) غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في  
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

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

  ) غير مدققة(
  التسعةعن فترة 

  شهور المنتهية في  
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠

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

  ) غير مدققة(
  التسعةعن فترة 

شهور المنتهية في  
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

 --------------- 
 ٠.٥٦ ٠.٣١ ٠.١٨ ٠.٠٦ ١٧ ربحية السهم

  ============== ======= ======= 
  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية        إلى ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .١مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة  الموحدة للمجموعة في الصفحة حول  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل



 
 

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

  الموحد للمجموعةبيان اإليرادات الشاملة المرحلي 
 )غير مدققة( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠شهور المنتهية في  التسعةعن فترة 

 
 

  
 

  ) غير مدققة( 
  التسعةفترة  عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
----------------- 

  ) غير مدققة(
  التسعةفترة  عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
----------------- 

 ٣.١٦٤.٣٥٥ ١.٩٣٦.٦٦٨ أرباح المجموعة عن الفترة 
    اإليرادات الشاملة األخرى

 :تحوطات التدفق النقدي
   

 )٣٢٥.٥٥٤( ١٥١.٦٦٥  الحصة الفعلية من التغيرات في القيمة العادلة - 

  
    ):أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع(احتياطي القيمة العادلة 

 ٨٧٨.٢٣٩ ٢٧٧.٣١٩  صافي التغير في القيمة العادلة  - 

  )٢٦٤.١٩٥(  صافي المبلغ المحول إلى الربح أو الخسارة  - 
----------------- 

)٧٤.٥٥٨(  
----------------- 

  ١٦٤.٧٨٩   للفترةاإليرادات الشاملة األخرى 
----------------- 

٤٧٨.١٢٧  
----------------- 

  ٢.١٠١.٤٥٧  للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
============ 

٣.٦٤٢.٤٨٢  
============ 

  
    :عائدة إلى

 ٣.٦٤٢.٣٦٢ ٢.٠٩٧.٨٠٣  المجموعة مساهمي

 ١٢٠ ٣.٦٥٤  حصة غير مسيطرة

----------------- ----------------- 
 ٣.٦٤٢.٤٨٢ ٢.١٠١.٤٥٧ للفترةإجمالي اإليرادات المعترف بها 

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

  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية       إلى ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .١في الصفحة مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة  الموحدة للمجموعة حول   ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل

  

  



 
                                              ٥              .)                         ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني   
    بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للمجموعة  
  )غير مدققة( ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠شهور المنتهية في  التسعةعن فترة   

  

  

 

  )مدققةغير ( 
  التسعةعن فترة 

  شهور المنتهية في
 ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠

  ألف درهم
 ------------------ 

  )غير مدققة(
  التسعةعن فترة 

  شهور المنتهية في
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

   مألف دره
 ------------------ 

    األنشطة التشغيلية 
 ٣.١٦٤.٣٥٥ ١.٩٣٦.٦٦٨   الفترةأرباح المجموعة عن 

    تسويات بنود غير نقدية 

 ٢.١٥٢.٨٣١ ٢.٦١٩.٦٥٩  خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  
 ٢١٠.٠٧٧ ٢٣٦.٤٦٤  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةخسائر انخفاض قيمة 

 ١٤٠.٥٤٨ ١٨١.٤٩٣  خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

 ٣٢.١٣٩ -   المستحق من البنوك  خسائر انخفاض قيمة

  - ١٦٢.٦٦٤  إعادة تقييم العقارات االستثمارية

 ٧٠.٣٩٥ ٧٠.٣٩٥  غير ملموسة  موجوداتإطفاء 

 ١٥٦.٠٢٥ ١٩٧.٧٠٥  استهالك الممتلكات والمعدات 
 ٢.٤٤٩ ١٥٥.٦٥٦  شرآات زميلة ومشاريع مشترآة خسائرحصة من 

   ---------------  --------------- 
 ٥.٩٢٨.٨١٩ ٥.٥٦٠.٧٠٤  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات  والمطلوبات التشغيلية

 ٨٦٧.١٠٥ )١٤.٠٣٧.١٥٨(   لدى المصرف المرآزي  نقص في الودائع اإللزامية  /)زيادة(
 ١.٤٩٥.٩٦٦ ٧٨.٦١٦  نقص في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر ال

 )١.٣٧٣.٨٨٥( )١٥٨.٨٤٣(  في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر نقصال

 ٤.٩٥٣.٥٩٩ ٣١٤.٨٣٣  الموجودات األخرى/ صافي التغير في المطلوبات 

 )٣٠٩.٩٢١( ٧.٥٩٠  صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 

 ٢١.٣٢٦.٤٤٣ ١٧.٦٠٦.٥٥٧  زيادة في ودائع العمالء ال

 )١١.٥٢١.٨٣٨( ٩.٩٨٧.٣٧٢  في القروض والذمم المدينة  ) زيادةال/(نقصال

  ٦٢٥.١٩٣  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةنقص في ال
------------------ 

٩٧٨.٦٢٦  
 ------------------ 

  ١٩.٩٨٤.٨٦٤  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
------------------ 

٢٢.٣٤٤.٩١٤  
 ------------------ 

    األنشطة االستثمارية 
 ٢.٧٩٢.٧٢١ ٢.٢٥٦.٢٨٧  ) صافي من تحرآات القيمة العادلة (نقص في األوراق المالية االستثمارية ال

 ٢.٦٥٠ ٥.٨٩٥  االستثمار في شرآات زميلة ومشاريع مشترآة الزيادة في
 )٨.٣٨٣( )٨.٣٩١(  )صافي(في العقارات االستثمارية زيادة 

 )٥٣٥.٧١٦( )٤١٩.٣٨٣(  )صافي(إضافات إلى الممتلكات والمعدات 
   ------------------  ------------------ 

 ٢.٢٥١.٢٧٢ ١.٨٣٤.٤٠٨  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
   ------------------  ------------------ 

    األنشطة التمويلية 
 )٣.١٠٠.٩٤١( )٢.٧٠٠.٠٣٤(  نقص في ودائع بموجب اتفاقيات إعادة شراء ال
 )٣.١٤٣.١١٦( )٤.٩٥٥.٩٥٦(  )صافي(نقص في إصدار القروض و األموال المقترضة األخرى ال
  ٦٨٠  -   زيادة في الحصة غير المسيطرةال

 ٤.٠٠٠.٠٠٠ -  سندات رأس المال الشق األول  إصدار
  )٦٦.٦٥٠(  )١٩٥.٦٥٠(   المال الشق األولسندات رأس فوائد على 

 )١.٠١٠.٥٠٥( )١.١١١.٥٥٥(  مدفوعة  توزيعات أرباح
   ------------------  ------------------ 

 )٣.٣٢٠.٥٣٢( )٨.٩٦٣.١٩٥(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
  =========== =========== 

 ٢١.٢٧٥.٦٥٤ ١٢.٨٥٦.٠٧٧  )٢٠انظر اإليضاح رقم (ومعادالته زيادة في النقد 
  =========== =========== 

    
  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةجزءًا من البيانات المالية       إلى ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من   
  .١البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة مراجعة حول  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل  
 




