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  للنشر الفوري
 

  ٢٠١١لعام ابنك اإلمارات دبي الوطني يعلن نتائج 

  مليار درهم ٢.٥وبمبلغ % ٦رتفاع بنسبة إصافي أرباح ب
   على مصرف دبي على أساس القيمة العادلةاإلستحواذ إآمال عملية 

  
 

  ٢٠١٢فبراير  ١٥ – دبي
   

  .  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في عن نتائجه المالية البنك الرائد في المنطقة، اليوم  ،أعلن بنك اإلمارات دبي الوطني
  

  أبرز النتائج المالية
  . بالعام السابقمقارنة % ٦بنسبة رتفاع إب مليار درهمًا، ٢.٥بلغ  ٢٠١١لسنة  صافي األرباح ● 
  

   .درهمًا ٠.٤١لتصل إلى %  ٩بنسبة عن السنة ارتفعت ربحية السهم ● 
  

  : الفترةل مؤشرات مشجعة لإليرادات خال● 
  . ٢٠١٠ عام بالمقارنة %  ٥بنسبة   ٢٠١١لسنة صافي دخل الفائدة  ارتفع   -
  .السابق عامبالمقارنة % ٨بنسبة   رسوم الخدمات األساسيةتحقيق نمو في  -
  

  :المخاطر العام المزيد من اإلعداد األمثل للميزانية العمومية واإلحتياطات اإلحترازية لتقليص شهد● 
  
مليار درهمًا، أو  ٣.٨وبذلك بلغ مجموع تلك المخصصات درهمًا،  مليار ١.٦ االئتمانية بنحوت مخصصات انخفاض القيمة ارتفع  -

  .صول موزونة المخاطر االئتمانيةمن األ% ٢.٥٤
  . ي مستقبًالموقف أآثر تحفظا بشأن االعتراف بالقروض المخفضة القيمة والمخصصات لتأآيد متانة موقع بنك اإلمارات دبي الوطن  -
  .مليون درهم ٧٥٠شهدت القيمة الدفترية لالستثمار في االتحاد العقارية المزيد من االنخفاض بمبلغ  -
  
 .٢٠١٠مقارنة بنهاية عام % ٤بارتفاع بنسبة  درهمًا، مليار ٢٠٣.١ إلى مبلغ قروض العمالء ارتفعت ●

  .مليار درهمًا بنهاية العام السابق ٢٠٠بعد أن آانت درهمًا  مليار ١٩٣.٣ودائع العمالء  بلغت● 
  %.٢٠.٥بنسبة  إلى مستوى جيد جدًالتصل رأس المال نسبة آفاية تحسنت ● 
  
لم تؤثر عملية اإلستحواذ و ؛)٢٠١١أآتوبر  ١١(آما في التاريخ الفعلي لالستحواذ النتائج المالية تشمل النتائج المالية لمصرف دبي  ●

  . آما في تاريخ االستحواذ غير المنتجة لديه نسبة القروضعلى أو ات دبي الوطني اإلماراألرباح الصافية لبنك  على
  

إن هذه : "معلقًا على نتائج المجموعة رئيس مجلس إدارة بنك اإلمارات دبي الوطني، وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
لقد اتبعنا أسلوبًا أآثر تحفظًا لتقوية . ونة بنك اإلمارات دبي الوطنيالنتائج المالية تعكس أداًء تشغيليًا إيجابيًا وقويًا وتظهر متانة ومر

وبنك اإلمارات دبي الوطني في موقع متميز  ،موقع البنك حتى يتمكن من مواجهة التحديات التي تشهدها األسواق المالية العالمية
ذ بنك اإلمارات دبي اشهد العام أيضا استحولقد ". منطقةلتحقيق رؤيته في أن يكون البنك الرائد وأحد أآبر وأآثر البنوك نجاحًا في ال

الوطني على مصرف دبي والذي يعد مؤشرا لمرحلة جديدة غنية بالفرص لبنك اإلمارات دبي الوطني ومصرف دبي على حد سواء 
  ".مرونة الحكومة في التعامل مع التغيرات االقتصاديةوبما يعكس 
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بتحقيق  ٢٠١١عام لقد تمكنا من تحقيق نتائج مالية قوية خالل " :بنك اإلمارات دبي الوطنيلي وقال السيد ريك بدنر، الرئيس التنفيذ
الرغم من البيئة الخارجية المليئة بالتحديات والتقلبات وإتباعنا أسلوبا أآثر تحفظا بشأن على % ٦بإرتفاع صافي أرباح عن العام 

فإن تنفيذنا الناجح ألولوياتنا  ،وفيما يستمر المشهد اإلقتصادي مليئًا بالتحديات. اإلعداد األمثل للميزانية العمومية وتقليص المخاطر
توفر للبنك موقعًا راسخًا يمكننا من اإلستفادة بقوة من البنك بمستويات قوية من إجمالي رأس المال والسيولة وتمتع  اإلستراتيجية
  ".في المستقبلمختاره فرص نمو 

  
  

في تحقيق  ٢٠١١استمر البنك في عام : "ن، المسؤول المالي الرئيسي في بنك اإلمارات دبي الوطنيمانياراوقال السيد سوريا سوب
 وقد أدى هذا .في السوق السريعة مع المتغيراتفعال ومرن مستويات قوية من األرباح التشغيلية وآان قادرًا على التعامل بشكل 

  .الفوائد وإيرادات الرسوم األساسية فئتيآل من جمالية في اإليرادات اإل مستوى النمو فيإلى العودة إلى  بشكل هام
  

  التقرير المالي

 درهمًا مليار

السنة 
المنتهية في 

ديسمبر  ٣١
٢٠١١ 

السنة 
المنتهية 

 ٣١في 
ديسمبر 
٢٠١٠ 

 نسبة التغير
(%) 

 الربع
المنتهي 
  في
٣١ 

ديسمبر 
٢٠١١ 

 الربع
المنتهي 
  في
٣١ 

 ديسمبر
٢٠١٠  

 نسبة التغير
(%) 

 %١٩+  ١.٦٢٠ ١.٩٢٩ %٧+ ٦.٧٩٥  ٧.٢٥٨ الفائدةصافي دخل 
 %١٣-   ٠.٦٤٢ ٠.٥٦٢ %٩-  ٢.٩٢٦  ٢.٦٧٢ صافي دخل غير الفائدة

 %١٠+  ٢.٢٦٢ ٢.٤٩١ %٢+ ٩.٧٢١  ٩.٩٣٠  إجمالي اإليرادات
)٣.٠٥٣(  )٣.٥٠٨( نفقات تشغيلية   +٣٥+ )٠.٧٦٢()١.٠٢٥( %١٥% 

 %٢-   ١.٥٠٠ ١.٤٦٦ %٤-  ٦.٦٦٨  ٦.٤٢٢ انخفاض القيمة  أرباح تشغيلية قبل مخصصات
)٣.١٩٠(  )٤.٩٧٨( مخصصات انخفاض القيمة   +٤٢٥+ )٠.٢٠١()١.٠٥٦( %٥٦% 

 %٦٨-   ١.٢٩٩ ٤١٠ %٥٨-  ٣.٤٧٨  ١.٤٤٤ أرباح تشغيلية
)٠.٠٩٤(  )٠.٠٩٤( إطفاء أصول غير ملموسة   - )٠.٠٢٣()٠.٠٢٣(  - 

 %٧٤-  )٠.٨٦٩()٠.٢٢٨( %٣٦-   )١.٠٢٤(  )٠.٦٥٤( شرآات زميلة 
 -   -  -  ال يوجد -   ١.٨١٣ ح مكتسبة من الشرآات التابعة أربا

)٠.٠٢١(  )٠.٠٢٦( رسوم الضرائب  +٤٩+ )٠.٠٠٤()٠.٠٠٧( %٢٤% 
 %٦٢-   ٠.٤٠٣ ٠.١٥٢ %٦+ ٢.٣٣٩  ٢.٤٨٣ صافي الربح

 %٧.٤+ %٣٣.٧ %٤١.١ %٣.٩+ %٣١.٤  %٣٥.٣ (%)نسبة التكاليف لإليرادات 
%٠.٤٤+ %٢.٤١ %٢.٨٥%٠.١٦+ %٢.٥٢  %٢.٦٨ (%)صافي الفائدة هامش 

 %٦١-   ٠.٠٦ ٠.٠٢ %٩+ ٠.٣٧  ٠.٤١ )درهمًا(ربحية السهم 
  %١٠.٢ (%)العائد على متوسط حقوق المساهمين 

 ٤.٥-   %٦.٩ %٢.٤ %٠.١-  %١٠.٣% 

 مليار درهمًا
  آما في
٣١ 

 ديسمبر
٢٠١١ 

  آما في
٣١ 

ديسمبر 
٢٠١٠ 

نسبة 
  التغير
(%) 

 آما في
٣٠ 
 سبتمبر
٢٠١١ 

نسبة 
  التغير
(%)   

  %٥+ ٢٧١.٩ %١-  ٢٨٦.١ ٢٨٤.٦ إجمالي األصول
  %٣+ ١٩٦.٤ %٤+ ١٩٦.٢ ٢٠٣.١   القروض
  %٥+ ١٨٣.٦ %٣-  ٢٠٠.٠ ١٩٣.٣ الودائع

  %٠.٦-  %٢١.١ %٠.٧+ %١٩.٨ %٢٠.٥ (%)نسبة آفاية رأس المال 
  %٠.٤-  %١٣.٤ %٠.٤+ %١٢.٦ %١٣.٠ (%)نسبة الشق األول 
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 إجمالي اإليرادات

مقارنة % ٢بزيادة بنسبة  درهمًا مليار ٩.٩٣٠بمبلغ  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في إجمالي اإليرادات  د آبيراستقر إلى ح

مستوى عن %  ١٠بنسبة  ٢٠١١ارتفع إجمالي اإليرادات عن الربع الرابع من عام و ٢٠١٠درهمًا في عام مليار  ٩.٧٢١بمبلغ 

  .درهمايار مل ٢.٤٩١ليصل إلى  ٢٠١٠الربع الرابع من عام 

  

 ٦.٧٩٥درهمًا بعد أن آان  مليار ٧.٢٥٨ليصل إلى % ٧بنسبة  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في الفائدة  إيراداتصافي  تحسنو

 ١.٩٢٩مبلغ  ٢٠١١على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من عام  الفائدة إيراداتصافي وحقق  .٢٠١٠درهمًا في عام  مليار

بشكل رئيسي  الفائدة إيراداتصافي ويعود التحسن في . ٢٠١٠عن مستويات الربع الرابع من عام %  ١٩نسبة درهما بزيادة بمليار 

 ٢.٦٨ليصل إلى   ٢٠١١هامش صافي الفائدة لعام  القروض مما زاد إلى مبادرات اإلعداد األمثل للميزانية العمومية وزيادة هامش

 . في العام السابق%  ٢.٥٢بعد أن آان % 

 

ويعود ذلك بشكل . ٢٠١١درهمًا في عام  مليار ٢.٦٧٢صل إلى يالعام الماضي لعن %  ٩بنسبة  انخفاضاغير الفائدة  خلدوسجل 

تحسن إيراد الخدمات  ،وباستثناء هذه التأثيرات .والعقارات االستثماريةإيرادات األوراق المالية االستثمارية  انخفاضرئيسي إلى 

  . ب زيادة إيرادات الرسوم البنكية وأنشطة التمويل التجاريبسب%  ٨المصرفية األساسية بنسبة 

  

  إجمالي التكاليف

، ٢٠١٠عام بمقارنة % ١٥بنسبة بتحسن ، ٢٠١١ديسمبر  ٣١في السنة المنتهية في درهمًا مليار  ٣.٥٠٨حوالي التكاليف  إجمالي بلغ

وتكاليف دمج مصرف دبي من تاريخ االستحواذ ل الفترة، خالتسريع وتيرة االستثمار في فرص النمو المستقبلية نتيجة وقد تحقق هذا 

 . ٢٠١١واالستهالك اإلضافي المفروض على المباني خالل الربع الرابع لعام 
 

   جودة اإلئتمان ومخصصات إنخفاض القيمة

 عن السنة رهمًادمليار  ٣.١٩٠مقارنة بمبلغ  درهمًامليار  ٤.٩٧٨لتصل إلى   ٢٠١١انخفاض القيمة لعام  اتارتفعت رسوم مخصص

ويرجع ذلك أساسًا إلى التحفظات اإلضافية التي قام البنك بتطبيقها على اإلعتراف بالقروض  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١المنتهية في 

على محافظ البنك  درهمًامليار  ٣.١٨٧المخفضة القيمة ومستويات المخصصات التي تم وضعها لذلك، مما نتج عنه إضافة مبلغ 

لمخصصات انخفاض قيمة المحفظة خالل الفترة وبذلك بلغ إجمالي تلك المخصصات  ًادرهممليار  ١.٥٦٢ى مبلغ االئتمانية إضافة إل

  .غير المصنفة موزونة المخاطرمن قيمة األصول ال%  ٢.٥٤أو  درهمًامليار  ٣.٧٥٢مبلغ 
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  الشرآات الزميلة والمشاريع المشترآة
مليون درهما مقارنة  ٦٥٤آات الزميلة والمشاريع المشترآة إستثمارًا سلبيًا مقداره ، بلغت استثمارات البنك في الشر٢٠١١خالل عام 

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى االنخفاض في قيمة استثمارات البنك في  ،٢٠١٠درهمًا خالل عام  مليار ١.٠٢٤مقداره   سلبيباستثمار 

 ٩٦لتي تمت موازنتها جزئيا بمساهمة إيجابية مجمعة بقيمة وا ٢٠١١مليون درهمًا خالل عام  ٧٥٠شرآة االتحاد العقارية بمبلغ 

  .مليون درهما من الشرآات الزميلة والمشاريع المشترآة األخرى بالمجموعة
  

لنتورك  المستمربين نتورك إنترناشيونال وأبراج آابيتال لتعزيز النمو  الشراآة اتفاقية تم توقيع، ٢٠١١خالل الربع األول من عام 

هذه الشراآة، اتفاقية وبموجب بنود  .الرائدة في السوقبها والخاصة اإللكترونية وزيادة التوسع الجغرافي ألنظمة الدفع  انترناشيونال

ز يالتي تمت الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية المختصة، سوف تمتلك أبراج آابيتال من خالل أبراج فاينانشل تيكنولوج

والتي آانت في السابق شرآة تابعة لبنك اإلمارات دبي  المائة في شرآة نتورك انترناشيونال، في ٤٩هولدنجز ليمتد حصة بنسبة 

نتيجة لهذه الصفقة، تم اعتبار نتورك إنترناشيونال على أنها مؤسسة ذات ملكية مشترآة اعتبارًا من بداية و. الوطني يمتلكها بالكامل

  . ٢٠١١درهمًا خالل الربع األول من عام  مليار ١.٨١٣، وحققت هذه الشراآة أرباحًا بقيمة ٢٠١١عام 

  
   الربحصافي 

عن ما تحقق في عام % ٦درهمًا، بزيادة بنسبة  مليار ٢.٤٨٣ مبلغ  ٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنةللمجموعة  الربحصافي  بلغ

مليون درهمًا، أقل من  ١٥٢وقدره  مبلغًا ٢٠١١حقق صافي الربح للربع الرابع من عام و. درهما مليار ٢.٣٣٩والذي بلغ  ٢٠١٠

بسبب التحفظ اإلضافي المطبق على المخصصات خالل  ٢٠١٠مليون درهما الذي تم تحقيقه في الربع الرابع من عام  ٤٠٣مبلغ 

  .  الربع الحالي

  

  أرباح األسهم
للسنة المالية %  ٢٠زيع أرباح نقدية بنسبة سيقوم مجلس اإلدارة بتقديم توصياته للمساهمين أثناء انعقاد الجمعية العمومية السنوية بتو

٢٠١١.   

  

  قروض وودائع العمالء 
 عن %  ٤بزيادة بنسبة مليار درهما،   ٢٠٣.١) بما في ذلك التمويل اإلسالمي (  ٢٠١١ ديسمبر ٣١بلغت قروض العمالء آما في 

  . ٢٠١٠نهاية عام 

  

نسبيًا قياسًا إلى حجم ودائع %  ٣ًا، بانخفاض قدره ار درهمملي ١٩٣.٣إلى  ٢٠١١ ديسمبر ٣١ووصلت ودائع العمالء آما في 

  . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في العمالء 
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  رأس المال
آما في %   ١٣.٠و % ٢٠.٥بالتحسن لتصبح  نسبة آفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة مالءة الشق األول من رأس المال استمرت 

لزيادة في الجزئية لموازنة ال توقد تم. ٢٠١٠نهاية عام في ى التوالي عل% ١٢.٦و %  ١٩.٨بعدما آانت   ٢٠١١ ديسمبر ٣١

توزيع والمخاطر  موزونة لألصول% ١بنسبة الفترة، بزيادة والتي تعود بشكل أساسي إلى األرباح المحققة خالل  ،رأس المال

بمصرف دبي في الربع الرابع من عام  أدى ضم األصول الدفترية الجيدة موزونة المخاطر الخاصة .٢٠١٠  للسنة الماليةاألرباح 

على %  ٠.٦٢و %  ٠.٩٨بنسبة  ونسبة مالءة الشق األول من رأس المالالمال نسبة آفاية إجمالي رأس إلى انخفاض  ٢٠١١

  .التوالي

  
  : مبادرات المجموعة

  
   "تنفيذ"

النوعية الجديدة ضمن المجموعة والتي تهدف إلى نقلة قام بنك اإلمارات دبي الوطني بإنشاء مرآز امتياز العمليات، ال ٢٠١١في مايو 

إلى تأسيس  ٢٠١١وأدت هذه المبادرة خالل الربع الثالث من عام . الوصول بخدماتها وقدراتها إلى مستوى أفضل الممارسات العالمية

الخاصة بالمجموعة  ت التشغيليةوفرق العمليا، الشرآة التابعة التي يمتلكها البنك بالكامل بغرض توحيد مكاتب الدعم الخلفية "تنفيذ"

إعادة تخطيط عملياتنا وطرح أدوات ووسائل تقنية على أفضل مستوى عالمي والتي من شأنها تطوير الكفاءة ضمن إدارة واحدة و

قدم يسفي المنطقة والذي  مرآز امتياز العملياتفرصة فريدة إلنشاء أول هذه عتبر وتوتحسين جودة الخدمات التي نقدمها لعمالئنا، 

نتائج ملموسة لكل مجموعة " تنفيذ"من المنتظر أن تحرز و. خدماته إلى البنك باإلضافة إلى عمالء خارجيين من المجاالت ذات الصلة

  .بنك اإلمارات دبي الوطني من خالل تقديم خدمات متميزة الجودة قائمة على الكفاءة العالية والتوافق عبر آل شرآات المجموعة

  

 .وحدة ائتمان األفراد والتحصيل ببنك اإلمارات دبي الوطني ومرآز االتصاالت التابع لهاانضم لها آل من " تنفيذ"شرآة منذ إنشاء 

بموجبه االستفادة من الخبرات  "تنفيذ"، حيث يمكن لشرآة )آي بي إم(وباإلضافة إلى هذا تم توقيع شراآة استراتيجية مع شرآة 

  .في تعزيز خدماتها ودعم وسائل التدريب والتقنية) آي بي إم(آة والكفاءات والموارد البشرية الخاصة بشر

  

المزيد من ضم من خالل  "تنفيذ"، سيقوم بنك اإلمارات دبي الوطني بالترآيز على الزيادة التدريجية آلفاق أعمال ٢٠١٢في عام و

  .إليها عمليات الدعم البنكية ومكاتب الدعم الخلفية

  

  االستحواذ على مصرف دبي
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، رئيس  ٢٠١١أآتوبر  ١١ بتاريخ

مجلس الوزراء، بصفته حاآم دبي بأن يستحوذ بنك اإلمارات دبي الوطني على مصرف دبي، ويأتي هذا األمر السامي تماشيا مع 
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في اإلمارة واستعدادها التخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم المؤسسات المالية ألداء دورها  جهود حكومة دبي لإلرتقاء بالقطاع المصرفي

  .آامال بما يعزز االقتصاد الوطني ويقوي مرآز الدولة باعتبارها مرآزا دوليا من الدرجة األولى

  

عكس المرونة التي تتسم بها حكومة يدشن هذا االستحواذ مرحلة جديدة غنية بالفرص لبنك اإلمارات دبي الوطني ومصرف دبي بما يو

تم دمج وقد . تم إبرام هذه الصفقة مقابل سعر عادل للمصرف الذي تم اإلستحواذ عليهو دبي في التعامل مع المتغيرات االقتصادية

روض دون أن يكون لذلك أي أثر على صافي ربح المجموعة أو نسبة الق ٢٠١١أآتوبر  ١١النتائج المالية لمصرف دبي من تاريخ 

   .غير المنتجة آما هي بتاريخ االستحواذ
 

  أداء األعمال 
  

 األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات 
، حيث تمكنت من تحقيق نمو في أعمالها ٢٠١١آان أداء إدارة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في البنك جيدًا خالل عام 

  . وقاعدة عمالئها

  

 مليار ٣.٣٢٢درهما من  مليار ٣.٩١٠إلى  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في % ١٨بنسبة  اإلدارةذه ارتفع حجم إيرادات هو

بعد درهمًا  مليار ٢.٩١٠، ليصل إلى الفائدةدخل  صافي في% ٢٢، ويعود السبب في هذا إلى تحقيق نمو بنسبة ٢٠١٠عام  فيدرهما 

 مليون ٩٤٠درهمًا بعد أن آان  مليار في دخل الرسوم، ليصل إلى % ٦درهمًا، وإلى تحقيق تحسن بنسبة مليار  ٢.٣٨٢ أن آان 

من خالل  زيادة اإلنتاجية واإليراداتاألعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في الترآيز على  إدارة ، استمرتالعاموخالل . درهمًا

  . خدمة العمالءالكفاءة في إنجاز المعامالت وقيامها بتقديم العديد من المبادرات التي ترآز على تحسين 
 

التخلف عن سداد الديون المتأخرة في المتعلقة ب استمرت اإلدارة الحصيفة للجودة االئتمانية آما استمرت محفظة قروض األفرادو

  . ٢٠١٠التحسن خالل عام 
  

، وتحديدًا في فئات ٢٠١١ى نمو الودائع خالل عام عل ألعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتإلدارة ا ساهم الترآيز المستمرو

 ٧٥.٤ليصل إلى  ٢٠١٠مليار درهمًا في ودائع العمالء منذ نهاية عام  ٩.٢في تحقيق نمو بمبلغ الحسابات الجارية وحسابات التوفير، 

 . مليار درهمًا

  

الحماية "و" سمارت سيفر"  -منتجات أخرى من بين –التي شملت جديدة، المنتجات ال عدد من طرح، ٢٠١١عام من أبرز إنجازات و

لجميع حملة البطاقات، وشهادات اإليداع المترافقة مع عروض شهادات اإليداع االعتيادية، باإلضافة إلى ربطها بمنتج " المضاعفة

" و لون بالسأوت"، ومنتج قروض السيارات الخاص بالمطاعم وطرح خدمة األعمال المصرفية للسيدات" بون أبيته"مهيكل وبرنامج 

   .باالشتراك مع هيئة الطرق والمواصالت" انطلق معها"الخاص بالوافدين الجدد لدولة اإلمارات، وبطاقة االئتمان الجديدة 
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حصتها في سوق بطاقات االئتمان وأدوات الدين عن  زيادة األعمال المصرفية لألفراد وإدارة الثرواتإدارة إضافة لذلك، تواصل و

  .ات وخدمات مبتكرةطريق تقديم منتج
 

  

ليصل  ٢٠١١عام فروع خالل  ٧اإلمارات دبي الوطني وهي األآثر انتشارا في الدولة، بعد إضافة بنك ازداد توسع شبكة فروع و

آما اآتسب البنك المزيد من القدرات الخاصة بالتوزيع من خالل زيادة شبكة أجهزة الصرف اآللي التابعة . عًافر ١١٢مجموعها إلى 

في مختلف أنحاء الدولة، ليصل عدد أجهزة الصرف اآللي وأجهزة اإليداع الذآي التابعة للبنك  ةصرف آلي جديد أجهزة ٩افة له بإض

  .جهازًا ٦٣٠إلى 

  

 للشرآات األعمال المصرفية

 مال المصرفيةتعرض لها القطاع المصرفي عالميًا ومحليًا، استمرت األع والتحديات المتواصلة التي في ضوء الظروف االقتصادية

عام عن ال% ٤بنسبة  بارتفاع، ٢٠١١عام  فيدرهمًا  مليار ٤.٥٨٠ ه األعمالبلغ إجمالي إيرادات هذو. في تحقيق أداء ثابت للشرآات

أظهرت إيرادات و. ، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إعادة تسعير الودائع ومواصلة الترآيز على األعمال المدّرة للرسوم٢٠١٠

، وهذا ناتج ٢٠١٠درهمًا بالمقارنة مع الربع الرابع من عام  مليار ١.٢١٦لتصل إلى % ١٤تحسنًا بنسبة  ٢٠١١ابع من عام الربع الر

  . عن تحسن هوامش أسعار الودائع وزيادة دخل الرسوم

  

 تراجعتو. دار الجديدةنتيجة لالنتعاش المتوازن في تعهدات اإلص ٢٠١١في عام % ٢زيادة صافية بنسبة  محفظة السلف النقديةحققت و

مليار درهمًا، وذلك نتيجة لمبادرات اإلعداد األمثل للميزانية  ٦٩.٨لتصل إلى  ٢٠١٠بالمقارنة مع عام % ٢٦ودائع العمالء بنسبة 

  . ٢٠١١العمومية، فضًال عن اتساع نطاق المنافسة على الودائع التي شهدها القطاع خالل النصف  الثاني من العام 

  

لشرآة  مشترك ترتيب قرضتسهيالت ، أنجزت إدارة األعمال المصرفية للشرآات عدة صفقات بارزة منها معاملة ٢٠١١خالل عام 

آما وآان البنك . ر االآتتابيل المفوض ومدولمنظم األ، حيث لعب البنك دور ادوالر أمريكي مليار ١.٢٥أوالم العالمية المحدودة بحجم 

مليون دوالر  ٦٥٠قيمتها  تلطيران اإلمارات بلغلصفقة تمويل متعددة الشرائح  ر االآتتابيومدوالضامن  ل المفوضوالمنظم األأيضًا 

مليار دوالر أمريكي  ١.٨وفضًال عن ذلك، قام البنك بترتيب قرض مشترك وتسهيالت ضمان الدفعة المقدمة لمعاملة بقيمة  .أمريكي

لشرآة  دوالر أمريكيمليون  ٨٥٠للشرآات معاملة قرض مشترك بقيمة آما ونفذت إدارة األعمال المصرفية ". سعودي أوجيه"لشرآة 

وتسهيالت تمويل مرابحة لبنوك قرض مشترك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب معاملة  الموانئ والمناطق الحرة العالمية

 .رب مليار دوالر أمريكيايق مجتمعة ما بلغت قيمتهاترآيا وروسيا مقرها في 
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 امتالآها لحصة ضخمة في السوق تعادل تقريبًا خمس أصول الشرآات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أصبحت األعمال بفضلو

استمرت األعمال المصرفية و. المصرفية للشرآات اليوم في وضع يؤهلها لالستفادة من التحسن المرتقب في النشاط االقتصادي

موعة منتجاتها من خالل تقديم باقة من المنتجات المصرفية لترسيخ عالقاتها الوطيدة للشرآات بتعزيز جوانب خدمة العمالء ومج

ن تريد أو"و "سمارت بيزنس"الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت و ستخدام قنوات بديلة مثلعلى اوتضمن ذلك تحفيز العمالء . بعمالئها

  .تعزيز مستوى الكفاءة وخدمة العمالءبهدف وذلك " الين

  
 لعالمية والخزينةاألسواق ا

ًا في مليون درهم ٧٠١مليون درهمًا، مقارنة بمبلغ  ٦٧٨، وصل إجمالي إيرادات األسواق العالمية والخزينة إلى ٢٠١١خالل عام 

 التوترات السياسية في الشرق األوسطوتأثرت أعمال التداول سلبا نتيجة التقلبات الحادة وحاالت عدم اليقين الناجمة عن . العام السابق

 .سقف الديون في الواليات المتحدة األمريكية واألزمة المالية األوروبية وقضايا والكارثة الطبيعية في اليابان

  

وذلك على الرغم من أن  قرارات العمالء للتحوط من التعرض لسعر الفائدة،تأثيره على تقييد  أسعار الفائدة المنخفضةسيناريو  واصل

تعاشًا متوازنًا من حيث الطلب على منتجات التحوط للميزانية العمومية خالل النصف الثاني من عام مبيعات الخزينة آانت قد حققت ان

ونتيجة لتقلبات أسعار العمالت العالمية . وعلى نحو مشابه، شهد الطلب على المنتجات االستثمارية تحسنًا ملفتًا خالل العام. ٢٠١١

لرئيسية األخرى، تحسن حجم أعمال تحوط العملة في الربع الثالث والرابع من عام وانتعاش سعر الدوالر األمريكي مقابل العمالت ا

  . ، مما أدى إلى زيادة تدفق أعمال الصرف األجنبي٢٠١١

  

من خالل استبدال سندات ثانوية ذات  ٢٠١١وتولت وحدة التمويل العالمي في البنك إدارة الديون بنجاح خالل الربع الثاني من عام 

مقابل سندات رئيسية جديدة  ٢٠١٦مليون دوالر أمريكي بالقيمة العادلة المقابلة تستحق في عام  ٣٣٢ئم متدرج بقيمة سعر فائدة عا

  .، وترافق ذلك مع إصدار مستمر اللتزامات دين متوسطة األجل، مما مدد فترات هيكلة التزامات البنك٢٠١٨تستحق في عام 
 

  مصرف اإلمارات اإلسالمي 
مليون درهمًا،  ٥٦٤إلى  ٢٠١١لعام ) صافيا من حصة العمالء في األرباح(ات مصرف اإلمارات اإلسالمي وصل إجمالي إيراد

لتصل % ٨تراجعًا بنسبة  اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةوشهدت  .٢٠١٠العام عن % ٢٦بنسبة  بتراجع

مليون درهمًا بسبب  ٨٦يرادات غير المالية أداًء سلبيًا متراجعة إلى ، في حين أظهرت اإل٢٠١١مليون درهمًا في عام  ٦٥٠إلى 

خالل % ٢٨حسابات العمالء بنسبة  وتراجعت. انخفاض قيمة العقارات االستثمارية وانخفاض إيرادات األوراق المالية االستثمارية

% ١٠انخفض تمويل الذمم المدينة بنسبة  ، بينماموميةبسبب مبادرات اإلعداد األمثل للميزانية الع مليار درهما ١٨.٢لتصل إلى  الفترة

  . ٢٠١٠مليار درهما منذ نهاية عام  ١٤.٣إلى ليصل 
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، ٢٠١٢على تقليص مديونيته في الميزانية العمومية مما سيؤهله للنمو بحق في عام مصرف اإلمارات اإلسالمي وخالل العام، رآز 

وقد تم أيضا توسيع شبكة فروع مصرف اإلمارات اإلسالمي . رادات هذا العامبالرغم من أن هذا التقليص قد شكل ضغطًا على إي

  .فرعا ٣٣إلى  هفروعمما أوصل العدد الكامل ل، دبي وأبوظبي والشارقة آل من بزيادة فرع في

  
  تقنية المعلومات والعمليات 

ادرات مبتكر       استمرت  ، ٢٠١١عام خالل  ديم مب ة المعلومات في المجموعة بتق اليف  ة إدارة تقني ق    وذات خفض للتك ك عن طري ، وذل

مرآز  اعتماد تطبيق إلى عمالئها، عبر آّل من القنوات المصرفية التقليدية واإلسالمية، فضًال عن  االلكترونية اتطرح آشوف الحساب

وطني وستساهمان في تقل          . اإلفتراضي" سيرفر" حفظ المعلومات ي ال ارات دب دتان في بنك اإلم ان جدي اليف وهاتان المبادرت  يص التك

  .الحد من تأثير البنك على البيئة ،، واألهم من ذلكوتحسين خدمة العمالء

  

ع األول  . من أن تطبق بنجاح عددًا من الحلول الرئيسية عبر إدارات المجموعة للمجموعة إدارة تقنية المعلوماتوتمكنت  ي الرب من   فف

ة    وستقد. ًاالمدفوعة مسبقالعام، تم طرح نظام بطاقة الرواتب  ة للشرآات طريق ة وسهلة   م هذه البطاق ي     آمن للتعامل مع الحل اإللكترون

ة للوائح الصادرة عن وفقا الخاصة بخدمات دفع الرواتب احتياجاتها لتلبية  دارة األجورإل ام       .الحكوم اني من ع ع الث ، ٢٠١١وفي الرب

ق      ، وهو النظام الرئيسي للخدمات المصرفية ب"فيناآل"أنجز البنك بنجاح تطبيق  م تطبي ا ت دن، بينم رع لن ين وان "البنك، في ف ، وهو  "ف

ة السعودية     ة العربي ات المملك درات الخدمات المصرفية          . نظام إدارة قروض األفراد بالبنك، لعملي ز ق م دعم وتعزي ك، ت ى جانب ذل إل

نظام لتوزيع األرباح في مصرف  ، باإلضافة إلى تطوير وتنفيذ"أدفينت"الخاصة وإدارة االصول من خالل تطبيق نظام إدارة المحافظ 

ام   . اإلمارات اإلسالمي ه،           ٢٠١١وفي الربع الثالث من ع دى عمالئ ة التعامل المصرفي ل ز تجرب ادرة رئيسية لتعزي ، طرح البنك مب

ة،  ك التجاري ة البن ى اإلنترنت شكًال ومضمونًاعلى نحو يعكس عالم وطني عل ي ال ارات دب ك اإلم ع بن ادة تصميم موق ي إع تمثلت ف

ة المعلومات للمجموعة في         و. اإلضافة إلى تقديم منتجات جديدة ذات وظائف متطورةب ام، ساهمت إدارة تقني ر من الع في الربع األخي

ال األسواق       " سمارت ديل"وتمكنت من النجاح في تطبيق نظام " انطلق معها"طرح بطاقة  دعم أعم ر اإلنترنت ل لصرافة العمالت عب

 .    العالمية والخزينة
  

تصدر هذه و. ٢٠١١للجودة في مارس ) ٢٠٠٨:٩٠٠١ايزو (تقنية المعلومات في المجموعة بنجاح على شهادة إدارة حافظت د وق

، وهي بمثابة مصادقة من مصادر خارجية على مبادرات التحسين المستمر )بي اس آي(الشهادة عن معهد المواصفات البريطاني 

  . للجودة والحوآمة داخل اإلدارة

  

وسيتمحور اهتمام البنك واصلت أنشطة العمليات الترآيز على زيادة الكفاءة واإلنتاجية في مجال المعامالت المصرفية، عام، خالل الو

 . بهدف رفع مستوى الكفاءة والجودة ٢٠١٢األساسية تحت مظلة شرآة تنفيذ في العام العمليات المصرفية  على تعزيز مرآزية
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 مالمح مستقبلية
، بقيت األوضاع االقتصادية الخارجية ٢٠١١تصاد المحلي مواآبًا نسبيًا للتطورات العالمية واإلقليمية خالل العام في حين آان االق

ومع ذلك، ما يزال إجمالي رأس المال والسيولة وأرباح . صعبة وحافلة بالتحديات، مما أدى إلى مالمح مستقبلية أآثر حذرًا وغموضًا

وضع بنك باإلضافة لذلك، . مما يوفر المرونة الكافية والقدرة على التكيف مع االحتياجات المستقبليةللغاية،  ةالتشغيل في البنك قوي

وتستند هذه  .المختارةفرص النمو اإلمارات دبي الوطني إستراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين واالستفادة من 

 التخطيطمبادرات دفع نمو اإليرادات والربحية من خالل وتخصيص رأس المال، و ميةاإلعداد األمثل للميزانية العمو إلىاإلستراتيجية 

تعزيز مبادرات خدمة العمالء وتطوير األنظمة واالستثمارات المدروسة في مجاالت النمو الرئيسية لألعمال والبيع المتقاطع و

  .الرئيسية

  

   مالحظات للمحررين

  الجوائز

المقدمة  "٢٠١٠إسهامًا في االستثمارات األجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية خالل عام  المؤسسة المالية األآثر" جائزة -

  .من قبل الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية

قدمة من قبل الم" أفضل بنك استثماري في دولة اإلمارات العربية المتحدة"فازت شرآة اإلمارات دبي الوطني آابيتال بجائزة  -

  . جلوبال فاينانس

  . ٢٠١١في معرض الشارقة للوظائف  ٢٠١٠لعام  "تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي"جائزة  -

  .  من قبل يوروموني ٢٠١١في عام  "أفضل خدمات مصرفية خاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة"جائزة  -

ضمن جوائز بانكر ميدل إيست " أفضل عرض ترويجي للخدمات المصرفية لألعمال"ئزة وجا" أفضل حساب للشرآات"جائزة  -

٢٠١١.  

  .  من جلوبال فاينانس" ٢٠١١أفضل بنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام "جائزة  -

  .  من جلوبال فاينانس" أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة"جائزة  -

من جوائز اإلنجاز العربي  "أفضل شرآة رائدة في مجال العالقات العامة والتسويق"بنك اإلمارات دبي الوطني يفوز بجائزة  -

  .٢٠١١السنوية 

  . من معهد جوائز االمتياز في الشرق األوسط" االمتياز في الخدمات المصرفية اإللكترونية"جائزة  -

  .  من جلوبال فاينانس" مالت في دولة اإلمارات العربية المتحدةأفضل مزود لخدمات صرف الع"جائزة  -

من جوائز اإلنجاز العربي السنوية  "أفضل شرآة إلدارة الصناديق"بجائزة تفوز  اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول شرآة -

٢٠١١.  

  . ضمن جوائز األعمال العالمية "٢٠١١أفضل إدارة للتسويق لعام "جائزة  -

التميز في العالمة "عن فئة " ٢٠١١مجلس مدراء التسويق التنفيذيين في آسيا "ضمن جوائز " عالمة تجارية في آسياأفضل " جائزة -

  ."التجارية والتسويق
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  إنفستور جلوبال مجلة من" ٢٠١١ لعام أفضل مدير لألسهم" تفوز بجائزة  دبي الوطني إلدارة األصول اإلمارات -

عن استراتيجية ترسيخ حضور عالمته التجارية على النطاق " ستيفي العالمية الفخرية"بجائزة  فوزي دبي الوطني اإلماراتبنك  -

  .التسويقية" الحقيقة والواقع"العالمي من خالل حملة 

  .خالل قمة البنوك العالمية الخاصة" أفضل بنك خاص"بجائزة  يفوز دبي الوطني اإلماراتبنك  -

  . ائزة عالمية على تميز عالمته التجارية في مجال الخدمات المصرفية والماليةبنك اإلمارات دبي الوطني ينال ج -

  . ٢٠١١خالل أسبوع جوائز ستار لخدمة العمالء " أفضل مبادرة من القطاع الخاص لخدمة العمالء"جائزة  -

  .٢٠١١جوائز مؤشر المقارنة المصرفية " جودة الخدمة: أفضل بنك آبير"جائزة  -
 

  :مارات دبي الوطنينبذة عن بنك اإل

    .بنك اإلمارات دبي الوطني هو من البنوك الرائدة في المنطقة

ة من خالل شبكة فروعه         راد في الدول ي تضم   يقوم البنك بتقديم أعمال مصرفية متميزة  لألف ى     ١٦٨الت ًا إضافة إل از   ٧٨٠فرع جه

ر البنك الالعب الرئيسي في مجال األع          داع ذآي، ويعتب از إي ال المصرفية   صرف آلي وجه ة      للشرآات م ارات العربي ة اإلم في دول

ال المصرفية الخاصة            تثمارية واألعم ال المصرفية االس ال المصرفية اإلسالمية واألعم المتحدة ويقوم بتقديم خدماته في مجال األعم

  .وإدارة األصول وعمليات الوساطة

  

) تشانيل أيالندز(عودية وقطر وسنغافورة والمملكة المتحدة وجيرسي ويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الس

 :لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع االلكتروني على العنوان. ولديه مكاتب تمثيلية في الهند وإيران

www.emiratesnbd.com  

  
  : تصال بـلمزيد من المعلومات الرجاء اال

  ابراهيم سويدان
  رئيس إدارة االتصال المؤسسي للمجموعة 

  بنك اإلمارات دبي الوطني 
  +٩٧١٥٠٦٥٣٨٩٣٧: متحرك+ / ٩٧١٤ ٦٠٩٤١١٣: هاتف 

  
 بن فرانز مارويك 

  رئيس عالقات المستثمرين 
 بنك اإلمارات دبي الوطني

  +٩٧١٥٠٦٥٨١٢٤٥ : متحرك/ +٩٧١ ٤ ٢٠١٢٦٠٤: هاتف



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

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في آما في ا
  

  )ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
   

  البيانات المالية الموحدة للمجموعة
  

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلمارات العربية المتحدة المرآزي واعتمادها من قبل المساهمين تخضع هذه البيانات المالية األولية لموافقة مصرف 
  خالل اجتماع الجمعية العمومية

 



 

 
  ).ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 

  
  

  البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
  

  
  

 الصفحة المحتويات 

  ١ للمجموعة المالية الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات 

 ٢ بيان المرآز المالي الموحد للمجموعة

 ٣ بيان الدخل الموحد للمجموعة

 ٤ بيان اإليرادات الشاملة الموحد للمجموعة

 ٦-٥ بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة

 ٨-٧ الموحد للمجموعة الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 ١٢١-٩ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  







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

  بيان الدخل الموحد للمجموعة
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

      

 
         

  اتإيضاح
--------- 

٢٠١١      
  ألف درهم
 ---------- 

٢٠١٠  
  ألف درهم
 ---------- 

 ١١,٢٨٨,٤٣٨ ١٠,٢٨٣,٢٣٠ ٢٦ إيرادات الفوائد
 )٤,٩٢٢,٩٢٤( )٣,٥٦٨,٢١٨( ٢٦ مصروفات الفوائد

   --------------  -------------- 
 ٦,٣٦٥,٥١٤ ٦,٧١٥,٠١٢ صافي إيرادات الفوائد

 ١,٣٧٨,٣١١ ١,٢٨١,٥٦٥ ٢٧ اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 )٩٤٨,٩٦١( )٧٣٨,٣١٨( ٢٨ توزيعات أرباح للمودعين واألرباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك 
    

 ٤٢٩,٣٥٠ ٥٤٣,٢٤٧ اإلسالميةاالستثماريةية والتمويل المنتجاتصافي اإليرادات من
  ---------------  -------------- 

صافية من توزيعات األرباحاإلسالميةاالستثماريةية والتمويلاإليرادات من المنتجاتوصافي إيرادات الفوائد
 ٧,٢٥٨,٢٥٩  للمودعين

٦,٧٩٤,٨٦٤ 

 ٢,٥٩٦,١٩٥ ٢,٠٠٠,٨٦٤  والعموالت  الرسومإيرادات 
 )٧٥٧,١٢٠( )١٦٣,٧٤٣(  والعموالت الرسوممصروفات 

    

  ١,٨٣٩,٠٧٥ ١,٨٣٧,١٢١ ٢٩ والعموالت الرسومصافي إيرادات

 ٥٢,٨٩٢ )١٣٩,٦٣٥( ٣٠ الربح من أوراق مالية للمتاجرة )/الخسارة(صافي 

 ٣١ إيرادات تشغيلية أخرى 
٩٧٤,٣٥٧  

 -------------- 
١,٠٣٤,٦٥٦  
 ------------- 

 ٩,٧٢١,٤٨٧ ٩,٩٣٠,١٠٢  إجمالي اإليرادات التشغيلية 

 ٣٢ المصروفات اإلدارية والعمومية
  
)٣,٠٥٣,٢٨٩( )٣,٥٠٧,٧٣٤( 

 )٣,١٨٩,٩٦٧( )٤,٩٦٩,٨٤٣( ٣٣ صافي خسارة انخفاض القيمة للموجودات المالية 

 - )٨,١٢١(  صافي خسارة انخفاض القيمة للموجودات غير المالية 

 )٦,٢٤٣,٢٥٦( )٨,٤٨٥,٦٩٨(   إجمالي المصروفات التشغيلية

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

 ٣,٤٧٨,٢٣١ ١,٤٤٤,٤٠٤  األرباح التشغيلية  

 )٩٣,٨٦٠( )٩٣,٨٦٠( ١٥ إطفاء موجودات غير ملموسة 

  وائتالفات مشترآة خسائر شرآات زميلة حصة منالانخفاض القيمة و

 في شرآة تابعة من الحصص %٤٩بيع أرباح ناتجة عن 
١,٠٢٤,٣٣٠( )٦٥٣,٩٩٢( ١٢( 

 - ١,٨١٢,٧٩٨ ١١ مشترك ائتالففي حصة محتفظ بها لالقيمة العادلة ربح و

  )٢٥,٨٦٧(  ضريبيةرسوم 
 --------------- 

)٢٠,٨٥٨(  
 --------------- 

  ٢,٤٨٣,٤٨٣  أرباح المجموعة عن السنة  
======== 

٢,٣٣٩,١٨٣  
======== 

   :  العائدة إلى
 ٢,٣٣٩,٥٠٨ ٢,٥٣١,٠٢٣  مساهمي المجموعة

  )٤٧,٥٤٠(  حصة غير مسيطرة
----- --------- 

)٣٢٥(  
 ------------- 

 ٢,٣٣٩,١٨٣ ٢,٤٨٣,٤٨٣  أرباح المجموعة عن السنة 
  ======== ======= 

   
 ٠,٣٧ ٠,٤١ ٣٦ربحية السهم

  ==== ==== 
  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة ١٢١إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

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



 
        ٤                                       .)ع.م.ش(الوطني  إلمارات دبيا

  للمجموعة   الموحد الشاملة اإليراداتبيان 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  
 ٢٠١١  

  ألف درهم
---------- 

٢٠١٠  
  ألف درهم
---------- 

 ٢,٣٣٩,١٨٣ ٢,٤٨٣,٤٨٣ أرباح المجموعة عن السنة 
   

   اإليرادات الشاملة األخرى 
   

   :تحوطات التدفق النقدي
 ٦٩,٥٢٥ ١٧,١٦٢ من التغيرات في القيمة العادلة الفعلي االستحقاق -
   

   ):متاحة للبيع مالية موجودات(احتياطي القيمة العادلة 
   
 ١,٠٣١,٣٠٠ ٢٨٨,٥٧٨ صافي التغير في القيمة العادلة -
 )٢٦٦,١٥٤( )١٦٣,٣٥٠( صافي المبلغ المحول إلى بيان الدخل -

 - )٣,٦٨٦( تالعمال تحويل احتياطي
 ------ ----- ---------- 

 ٨٣٤,٦٧١ ١٣٨,٧٠٤ اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
 ---------- ----  ----------- 

 ٣,١٧٣,٨٥٤ ٢,٦٢٢,١٨٧ إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
 ======== ======== 
   

   :عائدة إلى
  ٣,١٧٤,١٧٩ ٢,٦٦٩,٧٢٧ مساهمي البنك

 ) ٣٢٥( ) ٤٧,٥٤٠( حصة غير مسيطرة
 ------ -------- ------- ------ 

 ٣,١٧٣,٨٥٤ ٢,٦٢٢,١٨٧ إجمالي اإليرادات المعترف بها للسنة
 ======== ======== 
  

  .البيانات المالية الموحدة للمجموعة هذه جزءًا من ١٢١إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .١تم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الصفحة 

  
  
  
  
  
  



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

  الموحد للمجموعة  النقدية التدفقاتبيان 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 

  
  

 
 ٢٠١١ 

  ألف درهم
---------- 

٢٠١٠  
  ألف درهم
---------- 

  األنشطة التشغيلية
 ٢,٣٣٩,١٨٣ ٢,٤٨٣,٤٨٣ أرباح المجموعة عن السنة  

  تسويات لبنود غير نقدية 
 ٢,٥٥٥,٩٩٨ ٤,١٣٠,٥٧٠خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة 

 ٣٢٠,١٢٥ ٦٠٤,٧٠٥المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةخسائر انخفاض قيمة
 ٢٨٥,٥٨٧ ٢٢١,٥١٤خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

 - )١٠٦,٩٥٢( تعرضت النخفاض في القيمة التيالفائدة على القروض تخفيض
 - )١٦٠,٠٠٠(المقترضةواألموال المصدرة لديونلالقيمة العادلةأرباح

 ٣٦٠,٠٠٠ ٦٧٦,٠٠٠خسائر انخفاض قيمة االستثمار في شرآات زميلة
 ٩٣,٨٦٠ ٩٣,٨٦٠ إطفاء موجودات غير ملموسة 
 ٢٧١,٢٦٣ ٢٨٩,٥٠٠ استهالك الممتلكات والمعدات 

 - ٨,١٢١المالية غير الموجوداتقيمةانخفاضخسائر
 - ٢٩,٣٦٥ المشطوبةالثابتةالموجودات
 ٦٦٤,٣٣٠ )٢٢,٠٠٨(خسائر شرآات زميلة وائتالفات مشترآة)/أرباح(حصة من
 - )١٩,٥٢٤(مشترآةائتالفاتبيع من الناتجةالمطفأة من األرباح النسبة

 )٣٦,٨٤٠( ٢٠٦,٤٥٠االستثماريةالماليةاألوراق نمغير المحققة )األرباح/(الخسائر
شرآة  في الحصص من %٤٩نسبة  بيعبأرباح ناتجة عن التخلص 

مشتركائتالففيحصة محتفظ بهالالقيمة العادلة وربحتابعة
 )١,٨١٢,٧٩٨( - 

  ٢١٥,٩٧٤ ٢٨٨,٧٩٩ إعادة تقييم عقارات استثمارية
 --------------- ---------- 

 ٧,٠٦٩,٤٨٠ ٦,٩١١,٠٨٥والمطلوبات التشغيليةاألرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات
 )٤٢٤,٧٩٣( )١,٩١١,٦٩٩(فوائدلتخضع ال التيالزيادة في الودائع اإللزامية 

 )١٧,٥٥٠,٠٠٠( ١٨,٥٥٠,٠٠٠في شهادات الودائع لدى المصرف المرآزي)الزيادة/(النقص
 ٧٩,٦١٠ )٢,٧٥٣,٠٧٩(النقص في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر)/الزيادة(

 ٧٢٢,٣٣٢ ١,٧٩٧,٩٨٨الزيادة في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر
 )٢٦٦,٧٤٣( )٢,٧٤٤,٥٧٢(الموجودات األخرى/صافي التغير في المطلوبات األخرى

 )١١,٢٢٦( ١٦٣,٢٧٢صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 
 ١٨,٨٠٩,٦١٧ )٦,٦٥٧,٩٥٥( الزيادة في ودائع العمالء )/النقص(
 ١٥,١٤٣,٠٧٨ )٣,٨٣٥,٠٣٨(النقص في القروض والذمم المدينة )/الزيادة(
 ٣٧١,٥٧٤ )٧,٧١٠,٠٧٣(المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةالنقص في)/الزيادة(

-------------------  ------------ 
 ٢٣,٩٤٢,٩٢٩ ١,٨٠٩,٩٢٩صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

-------------------  ------------- 
  األنشطة االستثمارية

صافي (النقص في األوراق المالية للمتاجرة واألوراق المالية االستثمارية )/الزيادة(
 ١,٥١٥,٢٢٨ )١,٠٧٩,٤٣٢( )القيمة العادلةتغيراتمن

 ٥,٨٩٦ ١٣,٧٦٦النقص في االستثمارات في شرآات زميلة وائتالفات مشترآة
 - ١,٥٥١,٣٠٠ تابعةشرآةفياستثماربيع

 )٤١٥,٦٥٤( )٢١,٥٩٨()صافي(الزيادة في العقارات االستثمارية 
 )٤٨٩,٥٩٣( )٤٦٧,١١٦()صافي(إضافات إلى الممتلكات والمعدات 

-------- -------  ----------- 
 ٦١٥,٨٧٧ )٣,٠٨٠(من األنشطة االستثمارية)/المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

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



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

  الموحد للمجموعة  النقدية التدفقاتبيان 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

  
  .جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة ١٢١إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

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

  األنشطة التمويلية 
في ودائع بموجب اتفاقيات إعادة شراء)النقص(/الزيادة

   
١,٦٢٧,٣٥١ 

  
)٢,٧٢٣,١٣٢( 

 )٤,٦٥٦,٣٦٣( )٣,٧٧٨,٩٤٢(النقص في الدين المصدر وأموال مقترضة أخرى
 - )٢٨,٠٠٤( الصكوكقروضفيالنقص

 )٢٦١,٥٨٣( )٢٦١,٥٨٣(الفائدة على سندات رأس المال الشق األول
 )١,١١١,٥٥٥( )١,١١١,٥٥٥( توزيعات أرباح مدفوعة 

------------- ---  ------------- 
 )٨,٧٥٢,٦٣٣( )٣,٥٥٢,٧٣٣(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

-----------------  ------------- 
 ١٥,٨٠٦,١٧٣ )١,٧٤٥,٨٨٤()٤٦راجع اإليضاح رقم(الزيادة في النقد وما يعادله )/النقص(

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



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

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للمجموعة 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  

  المجموعة لمساهميالعائد 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  
  

  رأس المال  

  )أ( المصدر

  ألف درهم

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

  أسهم 

  خزينة

  ألف درهم

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

  سندات رأس المال  

  )ب(الشق األول

  ألف درهم

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

 احتياطي عالوة  األسهم

  )أ(

  ألف درهم

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

  االحتياطي القانوني

  )ج( واإللزامي

  ألف درهم

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

  احتياطيات  

  )ج( أخرى

  درهمألف 

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

القيمة احتياطي 

  )ج( العادلة

  ألف درهم

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

احتياطي تحويل 

  )ج(العملة 

  ألف درهم

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

  األرباح المحتجزة

  ألف درهم

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

  اإلجمالي

  ألف درهم

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

  حصة غير مسيطرة

  ألف درهم

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

  اإلجمالي للمجموعة

  ألف درهم

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

             
  

 ٣٣,٧٤٩,٥٩٠ ٩٣,٨٢٠ ٣٣,٦٥٥,٧٧٠ ٦,٧٠٠,٤٠٩ - ١٠٥,٨٩٩ ٢,٨٦٩,٥٣٣ ٢,١٩٨,٢٠٥ ١٢,٢٧٠,١٢٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ )٤٦,١٧٥( ٥,٥٥٧,٧٧٥ ٢٠١١يناير  ١آما في الرصيد 
  

 ٢,٦٢٢,١٨٧ )٤٧,٥٤٠( ٢,٦٦٩,٧٢٧ ٢,٥٣١,٠٢٣ )٣,٦٨٦( ١٤٢,٣٩٠ - - - - - - اإليرادات الشاملة للسنةإجمالي 
  

دة على سندات رأس المال الشق الفائ

 - - األول

  

- - - - - - )٢٦١,٥٨٣( - )٢٦١,٥٨٣( )٢٦١,٥٨٣( 

 )١,١١١,٥٥٥( - )١,١١١,٥٥٥( )١,١١١,٥٥٥( - - - - - - - - مدفوعةال األرباحتوزيعات 
  

 - - - )٢٥٣,٢٠٠( - - - ٢٥٣,٢٠٠ - - - - الحتياطياتا المحول إلى
  

راجع ( عضاء مجلس اإلدارةأ أتعاب

 )١٧,٥٨٥( - )١٧,٥٨٥( )١٧,٥٨٥( - - - - - - - - )٣٤اإليضاح رقم 

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

 )٤٦,١٧٥( ٥,٥٥٧,٧٧٥ ٢٠١١ديسمبر  ٣١يد آما في الرص
  

٣٤,٩٨١,٠٥٤ ٤٦,٢٨٠ ٣٤,٩٣٤,٧٧٤ ٧,٥٨٧,٥٠٩  )٣,٦٨٦( ٢٤٨,٢٨٩ ٢,٨٦٩,٥٣٣ ٢,٤٥١,٤٠٥ ١٢,٢٧٠,١٢٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ 

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

  
  .الملكيةمن حقوق  أعضاء مجلس اإلدارة على أنها تخصيص أتعابمعاملة  تتم ،١٩٨٤لسنة  ٨من قانون الشرآات التجارية رقم  ١١٨وفقًا لتفسير وزارة االقتصاد للمادة رقم 

  
  .البيانات المالية الموحدة للمجموعة هذه من جزءًا ١٢١إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

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

  
  :إيضاحات

 ٢٣للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح   ) أ(
 ٢٤للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح   ) ب(
  ٢٥للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح  )ج(

  
 



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

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للمجموعة 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 
 

  المجموعة لمساهميالعائد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

  
  رأس المال  

  )أ( المصدر

  ألف درهم

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

  أسهم 

  خزينة

  ألف درهم

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

  سندات رأس المال  

  )ب(الشق األول

  ألف درهم

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

 احتياطي عالوة  األسهم

  )أ(

  ألف درهم

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

  االحتياطي القانوني

  )ج( واإللزامي

  ألف درهم

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

  احتياطيات  

  )ج( أخرى

  ألف درهم

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

  القيمة احتياطي 

  )ج( العادلة

  ألف درهم

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

  األرباح المحتجزة

  ألف درهم

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

  اإلجمالي

  ألف درهم

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

  حصة غير مسيطرة

  ألف درهم

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

  جمالي للمجموعةاإل

  ألف درهم

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

            
  

 ٣١,٩٧٠,٦٤٤ ٩٤,١٤٥ ٣١,٨٧٦,٤٩٩ ٥,٩٨٩,٨٠٩ )٧٢٨,٧٧٢( ٢,٨٦٩,٥٣٣ ١,٩٦٤,٢٠٥ ١٢,٢٧٠,١٢٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ )٤٦,١٧٥( ٥,٥٥٧,٧٧٥ ٢٠١٠يناير  ١الرصيد آما في 
  

 ٣,١٧٣,٨٥٤ )٣٢٥( ٣,١٧٤,١٧٩ ٢,٣٣٩,٥٠٨ ٨٣٤,٦٧١ - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

الفائدة على سندات رأس المال الشق 

 )٢٦١,٥٨٣( - )٢٦١,٥٨٣( )٢٦١,٥٨٣( - - - - - - - األول
  

 )١,١١١,٥٥٥( - )١,١١١,٥٥٥( )١,١١١,٥٥٥( - - - - - - - مدفوعةال توزيعات األرباح
  

 - - - )٢٣٤,٠٠٠( - - ٢٣٤,٠٠٠ - - - - الحتياطياتا المحول إلى

  

راجع ( أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب

 )٢١,٧٧٠( - )٢١,٧٧٠( )٢١,٧٧٠( - - - - - - - )٣٤اإليضاح رقم 

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

 )٤٦,١٧٥( ٥,٥٥٧,٧٧٥ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد آما في 
  

٣٣,٧٤٩,٥٩٠ ٩٣,٨٢٠ ٣٣,٦٥٥,٧٧٠ ٦,٧٠٠,٤٠٩ ١٠٥,٨٩٩ ٢,٨٦٩,٥٣٣ ٢,١٩٨,٢٠٥ ١٢,٢٧٠,١٢٤ ٤,٠٠٠,٠٠٠ 

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

  .الملكيةأعضاء مجلس اإلدارة على أنها تخصيص من حقوق  أتعابمعاملة  تتم ،١٩٨٤لسنة  ٨من قانون الشرآات التجارية رقم  ١١٨وفقًا لتفسير وزارة االقتصاد للمادة رقم 
  

  .البيانات المالية الموحدة للمجموعة هذه جزءًا من ١٢١إلى  ٩تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

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

  
  :إيضاحات

 ٢٣للمزيد من التفاصيل أرجع لإليضاح   ) ت(
 ٢٤ لإليضاح أرجع التفاصيل من للمزيد  ) ث(
 ٢٥ لإليضاح أرجع التفاصيل من للمزيد )  ج(




