
  
  
  
  
  
 
 

  )ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
 
 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
  
  

 ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

  )ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 
 

   
 حةالصف 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   المرحلي الموحد للمجموعة بيان التدفقات النقدية

 ٦ بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد للمجموعة 

 ٢٧ -  ٧ إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة







 
 

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

 ) غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

 

  
  
  
  
  إيضاح
------- 

  ) غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في 
 ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
---------------- 

  ) غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في 
 ٢٠١٠مارس  ٣١

  ألف درهم
----------------- 

 ٢.٧٤٩.٨٩٧ ٢.٧٦٢.٠٠٢  إيرادات الفوائد
 ) ١.١٨٩.٦٦٤(  مصروفات الفوائد

----------------- 
)١.١٦٢.١١٢( 

----------------- 
 ١.٥٨٧.٧٨٥ ١.٥٧٢.٣٣٨  صافي إيرادات الفوائد

 ٣١٧.٧٧٣ ٣٣٦.٢٨٨  اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
 )٢٦٠.٢٧٢(  حاملي الصكوك أرباح مدفوعة إلى ات أرباح للمودعين وتوزيع

----------------- 
)١٧٦.٩٠٥( 

----------------- 
 ١٤٠.٨٦٨ ٧٦.٠١٦  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةصافي اإليرادات من 

توزيعات  صافية من منتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةالصافي إيرادات الفوائد وإيرادات 
 األرباح للمودعين

   
١.٦٤٨.٣٥٤ 

  
١.٧٢٨.٦٥٣ 

 ٦٤٦.٤٦٦ ٤٨٦.١٠٤  والعموالت الرسومإيرادات 
 )٦٦.٢٤٧(  والعموالت الرسوممصروفات 

-------------- 
)١٧٣.٠٢٢( 

-------------- 
 ٤٧٣.٤٤٤ ٤١٩.٨٥٧  والعموالت الرسومصافي إيرادات 

 ٥٩.٥٥٩ ١٠.٣٢٣  صافي ربح األوراق المالية للمتاجرة
 ١٨١.٥٠٧  إيرادات تشغيلية أخرى 

-------------- 
٢٩٤.٧٤٦ 

-------------- 
 ٢.٥٥٦.٤٠٢ ٢.٢٦٠.٠٤١  إجمالي اإليرادات التشغيلية 
 )٨٦٢.٤٩٥( )٨٠٧.٩٠٣(  مصروفات إدارية وعمومية

 )١.٣٦٨.٩٧٧( ٧ انخفاض القيمة للموجودات المالية  ئرصافي خسا

----------------- 
)٥٥٤.٧٢٢( 

--------------- 
 )١.٤١٧.٢١٧( )٢.١٧٦.٨٨٠(  إجمالي المصروفات التشغيلية

 ١.١٣٩.١٨٥ ٨٣.١٦١  األرباح التشغيلية  
 )٢٣.٤٦٥( ) ٢٣.٤٦٥(  غير ملموسة  موجوداتإطفاء 

  )١.٥٦٤(  )٤٧٧.٢٩٧(  مشترآة وائتالفات شرآات زميلة خسائر حصة منانخفاض القيمة وال
  -   ٩٧٨.٧٦١ ١٢  )%٤٩(ن استبعاد حصة جزئية في شرآة تابعة مرباح األ

  -   ٨٥٦.٢١٧ ١١  %)٥١(في شرآة تابعة تفظ بها لحصص محالقيمة العادلة أرباح 
  )٤.٠٩٣(  )٤.٧٥٢(   رسوم ضريبية

    ---------- ---  --------- ----  
 ١.٤١٢.٦٢٥    الفترة أرباح المجموعة عن 

========= 
١.١١٠.٠٦٣ 
========= 

    :   العائدة إلى 
 ١.١١٠.٩٣٤ ١.٤١٢.٦٣٧  مساهمي المجموعة

         )١٢(   مسيطرةالغير  صحصلا
- ------------ 

)٨٧١( 
----------- -- 

 ١.٤١٢.٦٢٥  أرباح المجموعة عن الفترة
========= 

١.١١٠.٠٦٣ 
========= 

 
 

  ) غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

شهور المنتهية في  
  ٢٠١١مارس  ٣١
 درهم

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

  ) غير مدققة(
  ةعن فترة الثالث

شهور المنتهية في  
  ٢٠١٠مارس  ٣١
 درهم

 ---------------- 
 ٠.١٩ ٠.٢٤ ١٨ ربحية السهم

  ===== ===== 
  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةالبيانات المالية  هذه جزءًا من ٢٧إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

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



 

 

 

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

  جموعةبيان اإليرادات الشاملة المرحلي الموحد للم
 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

 
 
 
  
 

  )غير مدققة( 
  فترة الثالثة عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
----------------- 

  ) غير مدققة(
  فترة الثالثة عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠١٠مارس  ٣١

  ألف درهم
----------------- 

    
 ١.١١٠.٠٦٣ ١.٤١٢.٦٢٥ مجموعة عن الفترة أرباح ال

  اإليرادات الشاملة األخرى
 :تحوطات التدفق النقدي

 ٣٠٩.٥٩٦ )١٢٦.٢٠١(  من التغيرات في القيمة العادلة الفعلي الجزء - 

 
    ):أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع(احتياطي القيمة العادلة 

 ٣٠٨.٦٩٦ ١٤٧.١٠٤  قيمة العادلة صافي التغير في ال - 

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

)١.٥٨٩(  
------------ 

  ١.٢٦٦   للفترة الشاملة األخرى  اإليرادات
------------- 

٦١٦.٧٠٣  
------------- 

  ١.٤١٣.٨٩١  للفترة املة إجمالي اإليرادات الش
========= 

١.٧٢٦.٧٦٦  
========= 

 
    :عائدة إلى

 ١.٧٢٧.٦٣٧ ١.٤١٣.٩٠٣  المجموعة مساهمي

 )٨٧١( )١٢(  مسيطرةالغير  صحصال

------------- ------------- 
 ١.٧٢٦.٧٦٦ ١.٤١٣.٨٩١   للفترة إجمالي اإليرادات المعترف بها 

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

  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةالبيانات المالية  هذه جزءًا من ٢٧إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .١للمجموعة في الصفحة لمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة  الموحدة  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل

  
  
  
 
  



 

 

 

                                              ٥.)                                     ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
    بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد للمجموعة

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  

  
 

  ) مدققةغير ( 
  فترة الثالثة عن

  شهور المنتهية في 
 ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
 ---------------- 

  )غير مدققة(
  فترة الثالثة عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠١٠مارس  ٣١

  ألف درهم
 ---------------- 

    األنشطة التشغيلية 
 ١.١١٠.٠٦٣ ١.٤١٢.٦٢٥   الفترة أرباح المجموعة عن 

    ود غير نقدية بنلتسويات 
 ٤٤٩.٧٧٠ ١.٢٥٠.٧٥٠  خسائر انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة  

 ٦٠.٣٦٢ ٩٨.٠٠٧  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةخسائر انخفاض قيمة 
 ٥٥.١٥٢ ٢٠.٢٢١  خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

  -   ٤٢٦.٠٠٠   مشترآةوائتالفات  زميلةي شرآات ف اتمخصصات االستثمارقيمة انخفاض 
 ٢٣.٤٦٥  ٢٣.٤٦٥  غير ملموسة  موجوداتإطفاء 

 ٦٤.٢٤٣ ٦٠.٧٣٢  استهالك الممتلكات والمعدات 
 ١.٥٦٤ ٥١.٥٣٨  مشترآة وائتالفاتحصة من خسائر شرآات زميلة ال
  -   )٩٧٨.٧٦١(   %)٤٩(رباح عن استبعاد حصة جزئية في شرآة تابعة األ

  -   )٨٥٦.٢١٧(   %)٥١(في شرآة تابعة لحصص محتفظ بها القيمة العادلة أرباح 
  -   ١٠.٥٠٠   إعادة تقييم عقارات استثمارية

    -----------------   ------------------  
 ١.٧٦٤.٦١٩ ١.٥١٨.٨٦٠  والمطلوبات التشغيليةاألرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 

 )١.٥١١.٧٠٤( ١.٠٧٢.٣٣٥  لدى المصرف المرآزيفي الودائع اإللزامية  تغيرال
  -   )٤.٠٠٠.٠٠٠(   تغير في شهادات الودائع لدى المصرف المرآزيال
 )٣٢٢.٤٠٩( )١.٠١١.٢٢٦(  في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر  تغيرال
 ٥١٦.١٤٤ )٦٦٦.٥٢١(  بنوك بعد ثالثة أشهرفي المبالغ المستحقة لل تغيرال

 ٨٩.٥٣٧ )٥٦٦.٠٢٣(  الموجودات األخرى/األخرى صافي التغير في المطلوبات
 ١٠٣.٧٥٨ )١٠٦.٤٥٠(  صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات 

 ١٠.١٤١.٤٥٦ ١٢.٠٤٧.٧٦٨  في ودائع العمالء  تغيرال
 ١.٨٣٤.٧٣٩ ٨٩٦.٦٨٠  في القروض والذمم المدينة   تغيرال
  ٤٠٥.٠٥٩  المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةفي  تغيرال

----- --------- 
٣١٣.١١٩  

 -------- ------- 
  ٩.٥٩٠.٤٨٢  األنشطة التشغيلية  قات النقدية منصافي التدف

 -------- ------ 
١٢.٩٢٩.٢٥٩  

 م------- -------
    األنشطة االستثمارية 

 تغيراتمن  صافي(االستثمارية  للمتاجرة واألوراق المالية في األوراق المالية زيادةال
 ) القيمة العادلة 

   
)٣٣٥.١٣٧( 

  
)٨٠.٨٩٠( 

 -  ١٣.٢٦٢  مشترآة وائتالفاتاالستثمار في شرآات زميلة  زيادة فيال
  -   ١.٥٥١.٣٠٠   بيع استثمار في شرآة تابعة

 ٩٢.٧١٨ )٤.٢١٣(  )صافي(في العقارات االستثمارية  نقصال)/زيادةال(
 )١٠٣.٤٨١( )٩٧.٦٣٥(  )صافي(إضافات إلى الممتلكات والمعدات 

   ------ ------- ------- ------ 
 )٩١.٦٥٣( ١.١٢٧.٥٧٧  األنشطة االستثمارية  )المستخدمة في/(منصافي التدفقات النقدية 

   -- ------------ ----- ------- 
    األنشطة التمويلية 

 ١٤٠.٥٤٦ )٢٠.٥٤٢(  ودائع بموجب اتفاقيات إعادة شراء الفي  زيادةال
 )٤.٩٥٠.٩٢٥( )١٦٢.٩٨٢(  )صافي(و األموال المقترضة األخرى المصدرة القروض في  نقصال

 )٦٤.٥٠٠( )٦٤.٥٠٠(  الشق األول فوائد على سندات رأس المال 
   ------ ---- --- --------- ----- 

 )٤.٨٧٤.٨٧٩( )٢٤٨.٠٢٤(  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
  ----------- ---- ------ ----------- 
 ٧.٩٦٢.٧٢٧ ١٠.٤٧٠.٠٣٥  ]٢١انظر اإليضاح رقم [ وما يعادلهفي النقد  زيادةال

 ========= ======== 
  
  .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةالبيانات المالية هذه جزءًا من  ٢٧إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من   
  .١مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في الصفحة حول  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل  
  
  



  

 

 

                                              ٦.)                                                                       ع.م.ش(ارات دبي الوطني اإلم
  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد للمجموعة

 )قةغير مدق( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في      
  

 العائدة إلى مساهمي المجموعة
_____________________________________________________________________________________________  

 
 

  . نهاية السنة في ء تلك التحويالتإجراحيث سيتم  ٢٠١١  مارس ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في واالحتياطيات األخرى  إلى االحتياطي القانوني والنظامي إجراء أية تحويالتلم يتم : ملحوظة

 .الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزةالبيانات المالية هذه جزءًا من  ٢٧إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  . ١لصفحة مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة في احول  ينتم إدراج تقرير مدققي الحسابات المستقل

  

   
رأس المال 
  المصدر

  ألف درهم
 -------------- 

  
  أسهم خزينة 
  ألف درهم

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

  
سندات رأس 
المال الشق  

  األول
  ألف درهم

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

احتياطي عالوة  
  األسهم 

  ألف درهم
 ---------------- 

االحتياطي القانوني 
  واإللزامي 
  ألف درهم

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

  احتياطيات 
  أخرى 

  ألف درهم
 ----------------- 

القيمة  احتياطي
   العادلة 

  ألف درهم
 ------ ---------- 

  
  األرباح 
  المحتجزة
  ألف درهم

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

  
  اإلجمالي
  ألف درهم

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

  
غير  صحصال
  مسيطرةال

  ألف درهم
 -------------- 

  
  اإلجمالي للمجموعة 

  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 

 ١.٧٢٦.٧٦٦ )٨٧١( ١.٧٢٧.٦٣٧ ١.١١٠.٩٣٤ ٦١٦.٧٠٣ - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

فائدة على سندات رأس المال الشق ال

  -  -  األول

-  

-  -  -  -  )٦٤.٥٠٠(  -  )٦٤.٥٠٠(  )٦٤.٥٠٠(  

 )١.١١١.٥٥٥( - )١.١١١.٥٥٥( )١.١١١.٥٥٥( - - - - - - -  مستحقة الدفع  توزيعات األرباح

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

 ٣٢.٥٢١.٣٥٥ ٩٣.٢٧٤ ٣٢.٤٢٨.٠٨١ ٥.٩٢٤.٦٨٨ )١١٢.٠٦٩( ٢.٨٦٩.٥٣٣ ١.٩٦٤.٢٠٥ ١٢.٢٧٠.١٢٤ ٤.٠٠٠.٠٠٠ )٤٦.١٧٥( ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٢٠١٠مارس  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 )٤٦.١٧٥( ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٢٠١١يناير  ١ي الرصيد آما ف

 ١.٤١٣.٨٩١ )١٢( ١.٤١٣.٩٠٣ ١.٤١٢.٦٣٧ ١.٢٦٦ - - - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

فائدة على سندات رأس المال الشق  ال

 )٦٤.٥٠٠( - )٦٤.٥٠٠( )٦٤.٥٠٠( - - - - - - - األول

  )١.١١١.٥٥٥(  -  )١.١١١.٥٥٥(  )١.١١١.٥٥٥(  -  -  -  -  -  -  -  مستحقة الدفع  توزيعات األرباح

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

 ٣٣.٩٨٧.٤٢٦ ٩٣.٨٠٨ ٣٣.٨٩٣.٦١٨ ٦.٩٣٦.٩٩١ ١٠٧.١٦٥ ٢.٨٦٩.٥٣٣ ٢.١٩٨.٢٠٥ ١٢.٢٧٠.١٢٤ ٤.٠٠٠.٠٠٠ )٤٦.١٧٥( ٥.٥٥٧.٧٧٥ ٢٠١١مارس  ٣١الرصيد آما في 

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



  
  
  

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  ع القانوني واألنشطة الوض       ١

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

وبنك دبي ) بنك اإلمارات( .ع.م.يل الدمج بين بنك اإلمارات الدولي شبصفة عامة لتفع بنكلقد تم تأسيس ال .آشرآــة مساهمة عامة) وتعديالته ١٩٨٤لعام  ٨رقم 
، وهو  ٢٠١٠فبراير  ٤بينما اآتملت اإلجراءات القانونية للدمج بتاريخ  ٢٠٠٧أآتوبر  ١٦ اعتبارًا من ولقد أصبح الدمج ساريًا ،)بنك دبي الوطني( .ع.م.الوطني ش

  . أي وجودبنك اإلمارات الدولي  وبنك دبي الوطني  كل منالتاريخ الذي من بعده لم يعد ل
  

وحصة المجموعة في شرآات زميلة ") المجموعة"يشار إليها معا بـ (البنك وشرآاته التابعة  ٢٠١١مارس  ٣١تشمل البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 
 . مشترآة وائتالفات

  
تقديم الخدمات المصرفية للشرآات والخدمات المصرفية لألفراد، وخدمات الخزينة والخدمات هو  للمجموعة الرئيسينشاط الإن  .سوق دبي الماليفي مدرج  كالبن إن

  . الموجوداتإدارة خدمات ووالتمويل اإلسالمي  المصرفية االستثمارية
  

  . ، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة ٧٧٧ ب.هو ص لبنك لالمسجل إن عنوان 
  

  .، وهي شرآة المساهم الرئيسي فيها هو حكومة دبي للمجموعة هي مؤسسة دبي لالستثمارالرئيسي الشرآة األم إن 
  

  الهامة  السياسات المحاسبيةوأسس اإلعداد  ٢
  

 ".إعداد التقارير المالية المرحلية" ٣٤رقم  الدولي يمعيار المحاسبلل وفقًاتم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  
إعداد البيانات  عندإعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك السياسات التي طبقتها المجموعة  عندالسياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة  تتوافق
 .٢٠١٠ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في سنوية الالموحدة المالية 

  
 ٣١ءتها مع البيانات المالية آما في ال تشمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة آل المعلومات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة ويجب قرا

  . ذلك التاريخ السنة المنتهية فيوعن  ٢٠١٠ديسمبر 
  

بية           , الموحدة  البيانات المالية المرحلية الموجزةهذه عند إعداد  ق السياسات المحاس د تطبي ل اإلدارة عن ة الموضوعة من قب ام الهام والمصادر   للمجموعة آانت األحك
  .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في  موحدةال الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية

  
  التقديرات       )أ(
  

داد اإن  ة   إع دة للمجموع وجزة الموح ة الم ة المرحلي ات المالي ب لبيان ديرات وافتراضات  يتطل ام وتق ن اإلدارة أن تضع أحك ات  م ق السياس ى تطبي ؤثر عل ت
  .التقديرات  تلكقد تختلف النتائج الفعلية عن . المصروفاتو واإليراداتللموجودات والمطلوبات  المعلنةالمحاسبية والمبالغ 

  
  إدارة المخاطر المالية      )ب(

    
ا في   في  المبينة األهداف والسياسات تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك وعن   ٢٠١٠ديسمبر   ٣١البيانات المالية الموحدة آم

  . ذلك التاريخ السنة المنتهية في
          
  معايير جديدة تم تفعيلها       )ج(        

  
ة   حول  فصاحاتاإل"  - ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم إن  دل " (األطراف ذات العالق م       ) ٢٠٠٩في   المع دولي رق ار المحاسبي ال   - ٢٤يحل محل المعي

ة  " ام    " اإلفصاحات حول األطراف ذات العالق ذا   . ٢٠٠٣الصادر في ع دل   يسري ه ار المع ي    المعي رات الت ى الفت دأ  عل اير   ١في  تب ك    ٢٠١١ين د ذل أو بع
  .مالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعةالبيانات المن قبل المجموعة في  وقد تم تطبيقهالتاريخ 

  
  
 



  

 

 

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

  )غير مدققة( ٢٠١١رس ما ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
 نقد وودائع لدى المصرف المرآزي           ٣

  
  مدققة 

  ٢٠١١مارس  ٣١
  ألف درهم

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

  غير مدققة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ألف درهم
--------------- ----- 

 ١.٥٣٩.٨٢٥ ١.٣٦٧.٥٤٦ نقدال
   

 ١١.٨٩٣.١١٩ ١٠.٨٢٠.٧٨٣ فوائد بدون زامية وذات طبيعة خاصة لدى المصرف المرآزيودائع إل
   

 ٢٤.٢٥٠.٠٠٠ ٢٨.٢٥٠.٠٠٠ يترتب عليها فوائد شهادات ودائع لدى المصرف المرآزي
  -- ------ -- -----  ----------- ----- 
 ٣٧.٦٨٢.٩٤٤ ٤٠.٤٣٨.٣٢٩ 
 ======== ======== 

  
ية المتحدة المرآزي بدرهم اإلمارات والدوالر األمريكي وليست متاحة الستخدام المجموعة في       تم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العرب

يتغير مستوى االحتياطي المطلوب آل شهر طبقا لتوجيهات مصرف . عملياتها اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرآزي
  .٢٢/١١/١٩٩٩بتاريخ  ٢١/٩٩من خالل التعميم رقم  اإلمارات العربية المتحدة المرآزي

 
  مستحق من البنوك           ٤
 

  غير مدققة 
  ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
-------------------- 

  مدققة
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  ألف درهم
-------------------- 

  
 ٣٢٩.٤٥٠ ٤.٠٧٥.٦٣٨ مستحق من البنوك المحلية

   
 ١٣.٥٢١.٠١٧ ٢١.٧٠٣.٠٧٦ مستحق من البنوك األجنبية

 ----------- - --- --------- ----- 
 ١٣.٨٥٠.٤٦٧ ٢٥.٧٧٨.٧١٤ 
 ======== ======== 

  



  

 

 

                                              ٩.)                                     ع.م.ش(اإلمارات دبي الوطني 
  ية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المال

  )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  الذمم المدينة   القروض و       ٥
  

  غير مدققة 
  ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
-------------------- 

  مدققة
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  ألف درهم
-------------------- 

  
 ٦٨.١٧٥.٠٥٩ ٦٨.٨٨١.٩٢٧ وفسحوبات على المكش

  
 ١١٠.٦٥٩.٨٧٠ ١٠٨.٧٨٠.٠٠٣ جلقروض أل

  
 ٢.٥٦٤.٣١٦ ٢.٦٨٨.٧٥٩ قروض مقابل إيصاالت أمانة

  
 ١.١١٠.٢٠٥ ١.٣٣٥.٦٦٧ مخصومة فواتير

  
  ٢.٦١١.٢٥٥  ٢.٦٥٧.٩٥٩  المدينة  بطاقات االئتمانذمم 

  
 ٦٩٠.٧٧٣ ٦٤٠.٩٢٩ أخرى

 ------- --- -- -----  ----------- ----- 
 ١٨٥.٨١١.٤٧٨ ١٨٤.٩٨٥.٢٤٤ إجمالي القـروض و الذمم المدينة

  
 ٦٥٩.٥٦٢ ٥٦٩.٢١٩ دين أخرى سندات

  ----------- ----- ------- - -- ----- 
 ١٨٦.٤٧١.٠٤٠ ١٨٥.٥٥٤.٤٦٣ إجمالي القـروض و الذمم المدينة

  
 )٧.٤٩٩.٧٢٧( )٨.٧٣٠.٥٨٠( ات انخفاض القيمة مخصص: ناقصًا

 ----------- -----  ----------- ----- 
 ١٧٨.٩٧١.٣١٣ ١٧٦.٨٢٣.٨٨٣ 
 ========= ========= 

 ١٨.٩٠٢.٥١٢ ١٩.٣٢٤.٦٥٠  التي تعرضت النخفاض في القيمة الذمم المدينةالقروض وإجمالي 
 ======== ======== 

            
  



  

 

 

                                              ١٠.)                                     ع.م.ش(إلمارات دبي الوطني ا
  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة

  )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  ) تتمه(المدينة القروض و الذمم      ٥
  

  

 

  غير مدققة
  ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
-------------------- 

  مدققة
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١

  ألف درهم
-------------------- 

  :تحليل  حسب األنشطة االقتصادية
   

 ٣٦.٠٧٦ ٣١.٩٨٠ الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 ٢٧٣.٣٣٦ ٢٥٤.٢٧٨ التعدين و االحتجار 

 ٧.٧٥٥.٠٣٠ ٧.٠٧٣.٢٩٦ الصناعة 

 ٥.٥١٠.٤٢٣ ٥.٢٧٦.٧٠٨ اإلنشاءات 

 ٦.٨٤٠.٧٢٠ ٦.٧١٠.٤٨٧ التجارة 

 ٤.١١٤.٥٠٥ ٤.٦٢٤.٤٣١ المواصالت و االتصاالت 

 ١٧.٥٥٣.٧٥٤ ١٨.٠٤١.٩٧٨ الخدمات 

 ٥٤.٠١٥.٠٥٧ ٥٤.٣٢٩.٦٦٢ الحكومية 

 ٢١.٣١٠.٠٤٠ ٢١.٤٤٤.٥٠٩ أفراد  –الشخصية 

 ١٠.٢٠٩.٨٤٣ ٩.٣٧٨.٣٢٨ شرآات –الشخصية 

 ٢٥.٩٢٦.٩١٣ ٢٤.٩٣٦.١٧٨ العقارية 

 ٤٤.٧٣٧ ٤٤.٢٩٠ البنوك

 ٢٥.٨٢١.٤٣١ ٢٦.٥٣٩.٦٤٩ األخرى المؤسسات المالية والشرآات االستثمارية 

 ٧.٠٥٩.١٧٥ ٦.٨٦٨.٦٨٩ أخرى 

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

 ١٨٦.٤٧١.٠٤٠ ١٨٥.٥٥٤.٤٦٣ إجمالي القروض والذمم المدينة  

 )٧.٤٩٩.٧٢٧( )٨.٧٣٠.٥٨٠( مخصصات انخفاض القيمة  :ناقصًا

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

 ١٧٨.٩٧١.٣١٣ ١٧٦.٨٢٣.٨٨٣ 

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



  

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  
  )تتمه(القروض و الذمم المدينة      ٥
  

  
  
 

 )غير مدققة(
  فترة الثالثة عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
-------------------- 

  )غير مدققة(
  فترة الثالثة عن

  شهور المنتهية في
 ٢٠١٠مارس  ٣١

  ألف درهم
--------------- ----- 

   المحدد  لقيمةاانخفاض صات مخصفي حرآة ال

 ٣.٧٤٥.٤٤٨ ٥.٥٤٨.٩٣٩ يناير ١الرصيد آما في 

 ٣٦٤.٧٧٠ ٦١٧.٠٨٦ الفترة خالل المكونة مخصصات انخفاض القيمة  

 ) ٦.٣٧٣( )٩.١٤٢( الفترة تحصيالت خالل /يات استردادعمل

 )٣٣٠.٩٢٠( )٢.٨٣٨( مشطوبة خالل الفترةالمبالغ ال

  -   )٨.٣٩٣( لتمويل اإلسالميالمحول إلى ا

  -   ٧.٠٣٣  الصرف وتعديالت أخرى

 ------------- -  ------ -- ----- 
  ٦.١٥٢.٦٨٥ مارس  ٣١الرصيد آما في 

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

٣.٧٧٢.٩٢٥  

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

  
     الجماعي  لقيمةاانخفاض مخصصات في حرآة ال

 ١.٦٦٣.٨٧٣ ١.٩٥٠.٧٨٨ يناير ١الرصيد آما في 

 ٨٥.٠٠٠ ٧٦٥.١٠٧ الفترةخالل المكونة مخصصات انخفاض القيمة  

  -   )١٣٨.٠٠٠( الفترة تحصيالت خالل /عمليات استرداد

 ----- ---- -----  ------ -- ----- 
  ٢.٥٧٧.٨٩٥ مارس ٣١الرصيد آما في 

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

١.٧٤٨.٨٧٣  

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

 ٥.٥٢١.٧٩٨ ٨.٧٣٠.٥٨٠ 

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

  



  

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  
  واالستثمارية اإلسالمية  المنتجات التمويلية     ٦
  

  غير مدققة 
  ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
--------------- --- -- 

  مدققة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ألف درهم
--------------- ----- 

 ٤.٨٩٥.٩٤٩ ٤.٧٧٨.٥٤٨ مرابحة

 ٦.٤٠٧.٤١٣ ٦.٤٢٣.١٠٥ إجارة

 ١.٢٨٥.٥٥٠ ١.٢٨٥.٥٥٠ محافظ صكوك 

 ٥٣١.٤٧٤ ٥٢١.٨٩٦  المدينة  بطاقات االئتمانذمم 

 ٣.٤٩٩.٩٠٥ ٣.٢٥١.١٣٩ وآالة  

 ١.٥٧٠.٦٢٤ ١.٥٠٣.٠١٢ استصناع 

 ١.٣٣٢.٩١٣ ١.٣٢٤.٠٣٧ أخرى 

 ---------------- --------------- 
 ١٩.٥٢٣.٨٢٨ ١٩.٠٨٧.٢٨٧ االستثمارية اإلسالميةإجمالي المنتجات التمويلية و

 )٥٧٧.١١٩( )٥٥٢.٤٩٢( اإليرادات المؤجلة  :ناقصًا

 )٨٢٢.٣٣٣( )٩١٣.٤٨٥( مخصصات انخفاض القيمة  :ًاناقص

 ---------------- ---------------- 
 ١٨.١٢٤.٣٧٦ ١٧.٦٢١.٣١٠ 

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

  إجمالي المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 
 القيمة التي تعرضت النخفاض في

  
١.٩٥٨.٧٨٩ 

  
١.٦٥٩.٨٦٠ 

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

  
  
  



  

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
 
  
  )تتمة(ية المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالم     ٦

   
  
  

  التحليل حسب النشاط االقتصادي 
 ------------------------------ 

  غير مدققة
  ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
--------------- ----- 

  مدققة
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ألف درهم
--------------- ----- 

 ٦٢٩ ٥٠٤ الزراعة و األنشطة المتصلة بها 

 ٤٦ -  التعدين واالحتجار

 ٣٩٠.٤٩٩ ٣٤٣.٦٠٨ الصناعة 

 ٧٧٣.٤٨٦ ٧٠١.٦٨٨ اإلنشاءات 

 ٧١٤.٣٨٢ ٧٩٨.٠٩٩ التجارة 

 ١٩٦.٩٠٦ ١٧٥.٣٠٣ المواصالت و االتصاالت 

 ١.٤٨٢.٦٠٣ ١.٤٧٥.٠٢٣ الخدمات 

 ٢.٦٣٩.٦١٢ ٢.٦٦٢.٦٦٣ أفراد  –الشخصية 

 ١.٨٤٥.٣٢٠ ١.٨٠٦.٤٢١ شرآات  –الشخصية 

 ٨.٥١٢.٩٤٠ ٨.٢٠٦.٠٧١ العقارية

 ٢.٧٧٩.٢٤٣ ٢.٧١٣.٦٦٣ األخرى لمالية والشرآات االستثماريةالمؤسسات ا 

 ١٨٨.١٦٢ ٢٠٤.٢٤٤ أخرى

 ----------- ---- ----------- --- 
 ١٩.٥٢٣.٨٢٨ ١٩.٠٨٧.٢٨٧ المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالميةإجمالي 

 )٥٧٧.١١٩( )٥٥٢.٤٩٢( اإليرادات المؤجلة: ناقصًا

 )٨٢٢.٣٣٣( )٩١٣.٤٨٥( فاض القيمةمخصصات انخ: ناقصًا

 ----------------- --------------- 
 ١٨.١٢٤.٣٧٦ ١٧.٦٢١.٣١٠ 

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

  



 

 

 

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

  يانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعةإيضاحات حول الب
 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

  
  )تتمه(المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية          ٦ 

  
  
  
  
 

 )غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

  شهور المنتهية في
 ٢٠١١مارس  ٣١

  ألف درهم
---------------- --- 

  )غير مدققة(
  عن فترة الثالثة

  شهور المنتهية في
 ٢٠١٠مارس  ٣١

  ألف درهم
--------------- ---- 

  المحدد  لقيمةامخصصات انخفاض في حرآة ال
 

  

 ٣٤٤.٩٦٦ ٥٨٠.٤٨٥ يناير  ١الرصيد آما في 

 ٦٠.٣٦٢ ٨٢.٣٨٩ الفترةخالل  المكونة مخصصات انخفاض القيمة

 )١١.٩٨٣( )٦٣٠( الفترةيل خالل تحص/ عمليات استرداد

  -   ٨.٣٩٣  ول من القروض والذمم المدينةمحالمبلغ ال

  ------ -----  ---- -- ----- 
  ٦٧٠.٦٣٧ مارس ٣١الرصيد آما في 

====== 
٣٩٣.٣٤٥  

====== 
   
   
  الجماعي  لقيمةامخصصات انخفاض في حرآة ال
 

  

 ١٩٤.٠٤٨ ٢٤١.٨٤٨ يناير  ١في  الرصيد آما

  -   ١.٠٠٠  خالل الفترةالمكونة مخصصات انخفاض القيمة 

 )٧.٢٣٠( -  الفترة عمليات استرداد خالل 

 ------- ----  ---- -- ---- 
 ١٨٦.٨١٨ ٢٤٢.٨٤٨ مارس  ٣١الرصيد آما في 

 --- ----- --- ------- ---- 
 ٩١٣.٤٨٥  

====== 
٥٨٠.١٦٣  

====== 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  

  الموجودات الماليةقيمة  صافي مخصصات انخفاض     ٧
  

  : لموجودات المالية في بيان الدخل آالتاليلانخفاض القيمة  خسائرتم إظهار صافي 
  
   

  
 

  مدققةغير 
 عن الثالثة أشهر المنتهية في

  ٢٠١١ مارس ٣١
  ألف درهم

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

  غير مدققة
 الثالثة أشهر المنتهية فيعن 
  ٢٠١٠مارس  ٣١

  ألف درهم
--------------- ----- 

   
 )٤٤٣.٣٩٧( )١.٢٣٥.٠٥١( صافي انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة 

 )٤١.١٤٩( )٨٢.٧٥٩( االستثمارية اإلسالميةصافي انخفاض قيمة المنتجات التمويلية و

 )٥٥.١٥٢( )٣٤.٨٥٠( صافي انخفاض قيمة أوراق مالية استثمارية 

 )١٥.٠٢٤( )١٦.٣١٧( المشطوبةالديون المعدومة 

  -------- -- ----- ------- - ----- 
 )  ٥٥٤.٧٢٢( )١.٣٦٨.٩٧٧( القيمة عن الفترةصافي خسارة انخفاض 

 ========= ======== 
 
  
 أوراق مالية للمتاجرة          ٨
  

  
  ٢٠١١مارس  ٣١

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

  
  محلية

  ألف درهم
--------------- -- 

  
  إقليمية 

  ألف درهم
--------------- -- 

  
  دولية

  ألف درهم
--------------- - 

  
  اإلجمالي
  ألف درهم

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

 ٤٣.١٩٥ -  -  ٤٣.١٩٥ سندات حكومية 

 ١.٢٥١.٦٢٦ ١١٥.١٨٨ ٤٧.١٧١ ١.٠٨٩.٢٦٧ سندات شرآات 

 ١٥٣.٣٤٣ ٤٦.٥٩٦ ١٦.٢٤٧ ٩٠.٥٠٠ م أسه

  ------------ - ------- - -- --------- --  -- ------ -- -- 
 ١.٤٤٨.١٦٤ ١٦١.٧٨٤ ٦٣.٤١٨ ١.٢٢٢.٩٦٢ 

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

  

  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

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

  
  محلية
  رهمألف د

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

  
  إقليمية 

  ألف درهم
----------------- -- 

  
  دولية

  ألف درهم
----------------- -- 

  
  اإلجمالي
  ألف درهم

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

 ١٨٧.١٠١ -  -  ١٨٧.١٠١ سندات حكومية 

 ١.٠٠٥.٤٥٩ ١٨٦.٧٦٢ ٤٦.٢٧٣ ٧٧٢.٤٢٤ سندات شرآات 

 ١٣٧.٣٤٧ ١١.١٣٥ ١٢.١٧٧ ١١٤.٠٣٥ أسهم 

 ----------- - - --------- -- --------- -- ------- --- -- - 
 ١.٣٢٩.٩٠٧ ١٩٧.٨٩٧ ٥٨.٤٥٠ ١.٠٧٣.٥٦٠ 

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

  
  
  



 

 

 

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

  )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  

 )تتمة( أوراق مالية للمتاجرة           ٨
  

  : إعادة تصنيف أوراق مالية من بين أوراق مالية للمتاجرة
  
، ذلكباإلضافة إلى  .بالقيمة العادلة آما في تاريخه ٢٠٠٨يوليو  ١، تم إجراء عمليات إعادة تصنيف اعتبارًا من وتعديالته ٣٩رقم  الدولي يمعيار المحاسبلل وفقًا

بعد إعادة تصنيفها  ل التالي األوراق المالية للمتاجرةيوضح الجدو .٢٠٠٨يوليو  ١المشتراة بعد تاريخ للمتاجرة بعض األوراق المالية إعادة تصنيف  تم الحقًا
  . وقيمها الدفترية وقيمها العادلة

  
  
  
 

  ٢٠٠٨يوليو  ١
 ألف درهم

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
 ألف درهم

  ٢٠١١مارس  ٣١
 ألف درهم

  ------- -- ---
 القيمة الدفترية 

 ----------- 

----------- ---
  لقيمة العادلةا

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

----------- ---
  القيمة الدفترية 

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

 --------- ---
  القيمة العادلة

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

 ----------- ---
  القيمة الدفترية 

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

 ----------- ---
  القيمة العادلة

 ----------- --- 
بعد إعادة تصنيفها  متاجرةاألوراق المالية لل

 لى أوراق مالية استثمارية متاحة للبيعإ
  

٩٩٣.٤٩١  
--- - ---- --- 

  
٩٩٣.٤٩١  

 ------ -- --- 

  
٣٧٨.٥١٨  

----- --- --- 

  
٣٧٨.٥١٨  

--- - ---- --- 

  
٣٨٨.٣٣٦  

--- - ---- --- 

  
٣٨٨.٣٣٦  

------- --- 
 ٩٩٣.٤٩١  

====== 
٩٩٣.٤٩١  

====== 
٣٧٨.٥١٨  

====== 
٣٧٨.٥١٨  
====== 

٣٨٨.٣٣٦  
====== 

٣٨٨.٣٣٦  
====== 

  
 إلى للمتاجرةاألوراق المالية  فئةالموجودات المالية المعاد تصنيفها من ب فيما يتعلقوحقوق المساهمين  اإليراداتيوضح الجدول أدناه المبالغ المعترف بها في بيان 

   :أوراق مالية استثمارية متاحة للبيع
  

  يراداتبيان اإل 
  ألف درهم

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

  حقوق المساهمين
  ألف درهم

 ----------- --- 
   )٢٠٠٨يونيو  ٣٠(فترة ما قبل إعادة التصنيف 

 -  )١٦.٦٦١( المتاجرة صافي خسارة 
  --------- --- ----- --- --- 
 )١٦.٦٦١(  - 
 ====== ====== 
   

   ) ٢٠١١مارس  ٣١ –٢٠٠٨يوليو  ١( فترة ما بعد إعادة التصنيف

  -  ٨٩.١٩٥ وائدالف اتإيراد

 )١٥.١٤٨(  -  ر في القيمة العادلة صافي التغي
  --------- - --- - ---- --- 
 ١٥.١٤٨( ٨٩.١٩٥( 
 ===== ====== 

  
 

  :لو لم يتم إجراء إعادة التصنيف ٢٠١١س مار ٣١المنتهية في المرحلة الجدول التالي يبين المبالغ التي آان سيتم االعتراف بها خالل 
  

  
  فترة ما بعد  

  التصنيف إعادة
 ألف درهم

  ----------- --- 
 ١٨.٣٧١ ربح المتاجرة  صافي

 ===== 
 



 

 

 

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

  حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعةإيضاحات 
 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

 
  أوراق مالية استثمارية    ٩

  

  ٢٠١١مارس   ٣١

  
  محلية

  ألف درهم
 ----------- - -- --- 

  
  إقليمية

  ألف درهم
 ----------- - -- --- 

  
  دولية

  ألف درهم
 ----------- - -- --- 

  
  اإلجمالي
  ألف درهم

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

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 

    

 ١٦٨.٤٩٧ -  ١١٣.٤٠٢ ٥٥.٠٩٥ سندات حكومية

 ٢١٨.٠٦١ ٣٤.٥٥٦ ١٦٥.١٤٠ ١٨.٣٦٥ سندات شرآات 

  ------- - ---  ------- - ---  ------- ---  ------- --- - 
 ٣٨٦.٥٥٨ ٣٤.٥٥٦ ٢٧٨.٥٤٢ ٧٣.٤٦٠ 

  ----- - -- --- ----- - -- --- - ------ --- ----- ---- -- 
 للبيع متاح

 

    

 ٣.٢٩٣.٣٠٨ ٨٧٥.٢٠٨ ٩٦٤.٢٣٣ ١.٤٥٣.٨٦٧ سندات حكومية

 ٥.٤٥٦.٣١٧ ٢.٢٦٣.٣٧٨ ٩٧٥.٥٨٦ ٢.٢١٧.٣٥٣ سندات شرآات

 ٢.٣٥٢.٥٣٦ ٩٣٦.٤٥٩ ٩٠٧.٤٠٣ ٥٠٨.٦٧٤ أسهم 

 ١.٤٦٨.٦٤٤ ٩٣٤.١٧٧ ٢٩٦.٩٢٦ ٢٣٧.٥٤١ أخرى 

  ------- - -- ---  ------- -- - ---  ------- - -- ---  ------- -- - -- -- 
 ١٢.٥٧٠.٨٠٥ ٥.٠٠٩.٢٢٢ ٣.١٤٤.١٤٨ ٤.٤١٧.٤٣٥ 

  --------- - ---  ------- - -- ---  ------- ---- --- ----- ------ --- 
  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 أو الخسارة  الربح
 

    

 ١٣٨.٣٩٠ -  ٩٢.٠٥٧ ٤٦.٣٣٣ أسهم 

 ٨٥٩.٥٧٥ ١١٤.٣٥٩ ٢.٣٧٧ ٧٤٢.٨٣٩ أخرى

  --------- ---  ------- - -- ---  ----- - -- ---  --------- --- 
 ٩٩٧.٩٦٥ ١١٤.٣٥٩ ٩٤.٤٣٤ ٧٨٩.١٧٢ 

  ---- ------- ---  ------- - -- --- ------- - -- ---  ------ ----- --- 
 ١٣.٩٥٥.٣٢٨ ٥.١٥٨.١٣٧ ٣.٥١٧.١٢٤ ٥.٢٨٠.٠٦٧ 

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

  



 

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  )تتمة(أوراق مالية استثمارية           ٩
  
  

  
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

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

  محلية
  ألف درهم
 -------- 

  إقليمية
  ألف درهم

 -------- 

  دولية
  ألف درهم
 --------  

  اإلجمالي
  ألف درهم
 ---------  

          محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
  ١٦٩.٤٨٤  -   ١١٤.٣٨٩  ٥٥.٠٩٥  سندات حكومية 
  ٢١٨.١٤٣  ٣٤.٦٤٣  ١٦٥.١٣٥  ١٨.٣٦٥  سندات شرآات 

   --------   ----------   --------   ----------  
  ٣٨٧.٦٢٧  ٣٤.٦٤٣  ٢٧٩.٥٢٤  ٧٣.٤٦٠  
   --------   ----------   --------   ----------  
          
          للبيع  حةمتا

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

  ٢.٢٠٥.٥٦٩  ٨٤٧.٥٧٦  ٨٤٨.٧٨٥  ٥٠٩.٢٠٨  أسهم 
  ١.٤٩٦.٦٥٢  ٩٧٠.٢٨٨  ٢٩٧.٥٢٨  ٢٢٨.٨٣٦  أخرى 

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

و أمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
  الخسارة 

  

        

  ١٤٦.٨١٩  -   ٩٨.٨٤٥  ٤٧.٩٧٤  أسهم 
  ٩٠٩.٣٤٩  ١٤١.٦٠٠  ٢.٣٧٧  ٧٦٥.٣٧٢  أخرى 

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

  
  

  : ا يليتشتمل األوراق المالية االستثمارية على استثمارات في صناديق عقارية آم
  

  
  غير مدققة 

  ٢٠١١مارس  ٣١
 ألف درهم

  مدققة
  ٢٠١٠سمبر دي ٣١

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

 ٢٠٤.٥٩٩ ١٦٩.٦١٢ رةأو الخسا الربحمصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 ٩٨٢.٤٢٩ ١.٠٤٢.٩٤١ متاح للبيع
 -------------  -- --------- 
 ١.١٨٧.٠٢٨ ١.٢١٢.٥٥٣ 
 ======= ======= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

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

  )غير مدققة( ٢٠١١رس ما ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
 
  

  الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع     ١٠
  

لتقارير ا اييرمعمن  ٥للمعيار رقم وفقًا ، شرآة تابعة للمجموعة، آموجودات محتفظ بها للبيع .م.م.ذ شرآة نتورك انترناشيونالمطلوبات موجودات وتم اإلفصاح عن 
في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بعد توقيع اتفاقية  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آما في والعمليات المتوفقة  محتفظ بها للبيعالمتداولة الموجودات غير ال –الدولية  المالية

  .برمها بنك اإلمارات دبي الوطني مع مستثمر استراتيجيأالتي . م.م.نتورك انترناشيونال ذشرآة حصص  من% ٤٩ببيع المتعلقة شراء األسهم 
  

تم اإلفصاح . ة مشترآة وفقا لشروط االتفاقيةيوتخضع الشرآة لسيطرة إدار ٢٠١١مارس  ٣١من حصص بنك اإلمارات دبي الوطني في % ٤٩بيع تم االنتهاء من 
مشترآة وائتالفات ضمن االستثمار في شرآات زميلة . م.م.نتورك انترناشيونال ذ شرآة اإلمارات دبي الوطني فيعن القيمة العادلة للحصص التي يحتفظ بها بنك 

  ).١١إيضاح رقم جع ار(
  

  مشترآة وائتالفاتاالستثمار في شرآات زميلة     ١١
  

  . ة مشترآة وفقا لشروط اتفاقية البيعيحاليا بعد اآتمال عملية البيع لسيطرة إدار. م.م.ورك انترناشيونال ذنتشرآة ، تخضع ١٢في اإليضاح مشار إليه آما 
  

مشترك تبلغ ائتالف آاستثمار في . م.م.نتورك انترناشيونال ذشرآة من الحصص التي يحتفظ بها بنك اإلمارات دبي الوطني في % ٥١القيمة العادلة لنسبة إن 
  .٢٠١١مارس  ٣١يون درهم آما في مل ١.٢٨٢

  
مليون درهم والتي تم  ٨٥٦مبلغ . م.م.نتورك انترناشيونال ذ شرآة من الحصص التي احتفظت بها المجموعة في% ٥١بلغت أرباح القيمة العادلة على حجم نسبة 

  .االعتراف بها في بيان الدخل
  

  في شرآة تابعة جزئية ةحصبيع       ١٢
  
 ١.٣٨٨ قدره صافي مقابل مبلغ، شرآة تابعة للمجموعة، .م.م.ذ نتورك انترناشيونالشرآة من حصص % ٤٩أآملت المجموعة بيع نسبة  ٢٠١١مارس  ٣١في  

للمعيار  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١آمحتفظ بها للبيع آما في . م.م.نتورك انترناشيونال ذشرآة تم اإلفصاح في وقت سابق عن إجمالي موجودات ومطلوبات . مليون درهم
حصص مع مستثمر  د التوقيع على اتفاقية شراءبع الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوفقة –من معايير التقارير المالية الدولية  ٥رقم 

  .استراتيجي
  

االستبعاد بمبلغ من أدت عملية البيع إلى زيادة في الربح  .مليون درهم من المجموعة للمشتري ٧٠٧وجزء بقرض ألجل بمبلغ  تم تمويل جزء من ثمن البيع نقدًا
  .مليون ٩٧٩

  
، مما نتج عنه أرباح غير مطفأة سوف يتم ٢٠١٠ديسمبر  ٣١إلمارات دبي الوطني آما في مليون درهم بتكلفة أسهم مجموعة ا ٧٠٧يبلغ  ألجل قرضتخفيض تم 

  ).سنوات ٥(االعتراف بها في بيان الدخل طوال مدة القرض 
  
  مليون درهم  
   ------ -------  

  ١.٣٨٨  المستلمالمقابل صافي 
  )٤٠٩(  صافي الموجودات في تاريخ االستبعاد حصة فيللالقيمة الدفترية 

   --------  
  ٩٧٩  من حصة في شرآة تابعة% ٤٩استبعاد نسبة من األرباح المحققة 

  =====  
  
  

  



 

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  غير الملموسة والموجودات التجارية الشهرة       ١٣ 
  

  التجارية الشهرة 
--------------- 

  غير ملموسة موجودات
 ------- ---------- - ------- -------- ------ -- - -- --- 

   جمالياإل
------------- 

 
 

  برامج 
 حاسوب

  عالقات
 العمالء 

  ودائع أساسية
  غير ملموسة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   ٢٠١١مارس  ٣١
 ----------------  ------ ----- - ----- ---- ---  ------- -- - ---  ------- - -- --- --- - ----- --- 

      :ةالتكلف

 ٦.٢٣٢.٣٧٦ ٥٦٤.٧٦٠ ١٥٧.٤٩٠ ٩.٢٨١ ٥.٥٠٠.٨٤٥ يناير  ١الرصيد آما في 

   
 

    

       انخفاض القيمةوطفاء اإل

 ٣٠٧.٤٩٨ ١٩٥.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠ ٧.٥٩٥ ٤.٩٠٣ يناير  ١الرصيد آما في 

 ٢٣.٤٦٥ ١٥.٢٥٠ ٧.٧٥٠ ٤٦٥ -  فترة وانخفاض القيمة للطفاء اإل

 ------------- ----------- ------------- ------------- -------------- 
 ٣٣٠.٩٦٣ ٢١٠.٢٥٠ ١٠٧.٧٥٠ ٨.٠٦٠ ٤.٩٠٣ مارس ٣١الرصيد آما في 

 -------------- ------------ ------------ ------------ -------------- 
  ٥.٤٩٥.٩٤٢ الصافي

======= 

١.٢٢١  

===== 

٤٩.٧٤٠  

====== 

٣٥٤.٥١٠  

====== 

٥.٩٠١.٤١٣  

======= 

        ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

 ٦.٢٣٢.٣٧٦ ٥٦٤.٧٦٠ ٥.٥٠٠.٨٤٥٩.٢٨١١٥٧.٤٩٠ التكلفة 

 ٣٠٧.٤٩٨ ١٩٥.٠٠٠ ٤.٩٠٣٧.٥٩٥١٠٠.٠٠٠  انخفاض القيمةوطفاء اإل

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

  ٥.٤٩٥.٩٤٢ الصافي 

======== 

١.٦٨٦  

===== 

٥٧.٤٩٠  

====== 

٣٦٩.٧٦٠  

====== 

٥.٩٢٤.٨٧٨  

======= 

      

   
  
  



 

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  الديون المصدرة وأموال مقترضة أخرى       ١٤ 
  

 مدققة  غير مدققة  
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ٢٠١١مارس  ٣١ 
 ألف درهم ألف درهم 
 ------------------- ------------------- 

 ١٠.٨٥٦.٧٤٣ ١٠.٩٢٥.١٤٢ السندات متوسطة األجل  برنامج 

 ٥.٥٠٨.٧٥٠ ٥.٥٠٨.٧٥٠ بنوك قروض مشترآة من 

  ٣.٠٥٠.٣١٦  ٢.٨١٨.٩٣٤ القروض المجمعة من توريق القرض
 ---------------- ---------------- 
 ١٩.٤١٥.٨٠٩ ١٩.٢٥٢.٨٢٦ 
 ======== ======== 

  
  : و التي سيتم سدادها آما يلي) مليون درهم١٩.٤١٦ :٢٠١٠(مليون درهم  ١٩.٢٥٣ تبلغ قيمتها اإلجماليةمتوسطة األجل قائمة  قروضالمجموعة  لدى

   
 مدققة  غير مدققة  
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ٢٠١١ مارس ٣١ 
 مليون درهم مليون درهم 
  -------------------  ------------------- 

٣.٧٩٩ ٣.٨٩٤ ٢٠١١ 

٨.٠٥١ ٨.٠٣٠ ٢٠١٢ 

١.٠٣٦ ١.٠٣٦ ٢٠١٣ 

٢٤٤ ٢٤٣ ٢٠١٤ 

٢.١٩٣ ١.٩١٢ ٢٠١٥ 

١.٨٩٢ ١.٨٨٨ ٢٠١٦ 

١.٣٤٤ ١.٣٤٤ ٢٠١٨ 

٨٥٧  ٩٠٦  ٢٠٢٠  
 --------- --------- 
 ١٩.٤١٦ ١٩.٢٥٣ 
 ===== ===== 

  
  

    سندات رأس المال الشق األول        ١٥
  

تعتبر السندات ثابتة وثانوية وغير مضمونة . مليار درهم ٤بإصدار سندات رأس المال الشق األول بمبلغ  ٢٠٠٩قامت المجموعة في شهر يونيو 
يمكن للبنك اختيار عدم دفع فائدة على السند . ات األولى وعلى أساس سعر فائدة عائم للسنوات التي تليهاوتم إصدارها بسعر فائدة ثابت للخمس سنو

ال تحمل السندات تاريخ استحقاق وتم تصنيفها . حالة عجزعلى أنه  ذلك لن يحق لحاملي السندات المطالبة بفائدة وال يعتبر. حسب تقديره الخاص
  .حقوق الملكيةضمن 

  
   لمساهمينا موالأ      ١٦ 
  

 من رأس المال المصدر% ٢٠نقدية بنسبة  أرباح وافق المساهمون على دفع توزيعات  ٢٠١١مارس  ٢٣المنعقد في في اجتماع الجمعية العمومية السنوي 
دفع مبلغ  تم الحقًا، ٢٠١١مارس  ٣١المرحلية آما في  مليون درهم آمطلوبات في البيانات المالية ١.١١٢بالتوزيعات مستحقة الدفع بقيمة تم االعتراف . والمدفوع
 .٢٠١١إبريل  ٣استنادا إلى سجل األسهم في  األرباح توزيعات

 
  



 

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  

  الطارئة واالرتباطاتااللتزامات          ١٧
  

  :آآالتي ٢٠١١مارس  ٣١المطلوبات الطارئة وااللتزامات للمجموعة بتاريخ  إن             
  

 ققةمد غير مدققة 
 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١ 
 ألف درهم ألف درهم 

 ------------------- ------------------- 
 ٨.٧٦٠.٥١٣ ٨.١٤٤.٢٣٢ خطابات اعتماد

 ٣٢.٠٠١.٤٦٦ ٣١.٩٣١.٢٩١ الضمانات 

 ١.١٧٩.٠٠٩ ١.٢٦٣.٧٧٩ المطلوبات على المشارآة في المخاطر

 ٩.٣٠١.١٤٢ ٨.٤٦١.٢٨٩ التزامات قروض غير قابلة لإللغاء 

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

 ٥١.٢٤٢.١٣٠ ٤٩.٨٠٠.٥٩١ 

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

  
  ربحية السهم         ١٨  

  
لفائدة على سندات الشق األول من رأس المال التي بلغت ا المعدلة لبيان(مليون درهم  ١.٤١٣ البالغة للمساهمين العائدة رباحاألعلى األساسية السهم ربحية تستند 
ى سندات الشق األول من رأس لفائدة علا المعدلة لبيان[ ٢٠١٠مليون درهما لسنة  ١.١١٠ :٢٠١٠( ٢٠١١مارس  ٣١للفترة المنتهية في  )مليون درهم ٦٤.٥

  . آما في تاريخ التقرير سهمًا القائم ٥.٥٥٧.٧٧٤.٧٢٤مقسمة على  ) مليون درهم ٦٤.٥المال التي بلغت 
  

  تقديم التقارير حسب قطاعات األعمال        ١٩
  

  :تنقسم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية
  

رآات تمثل التمويل المنظم، الحسابات الجارية وحسابات التوفير وودائع العمالء والسحب على المكشوف والتمويل التجاري األعمال المصرفية للش  )أ(
  .لعمالء التجاريين والشرآاتلجهات حكومية ول جلألوالقروض 

  
ية الخاصة وإدارة الثروة وتمويل األفراد وخدمات البطاقات وعمليات مرآز خدمة الخدمات المصرفية لألفراد تمثل القروض والودائع لألفراد والخدمات المصرف  )ب(

  . العمالء
  
  . أنشطة الخزينة إدارة محفظة استثمارات المجموعة وإدارة األموال وعمليات الخزينة بين البنوك تشمل  )ج(
  
  .من قبل الشرآة اإلسالمية التابعةالمدفوعة والمصاريف  المكتسبةوالرسوم  اإليرادات تمثل األنشطة المصرفية اإلسالميةإن   )د(

  
وبعض مهام  الممتلكاتوإدارة  الملكية حقوقالمتعلقة بوساطة الوخدمات  الموجوداتتشمل العمليات األخرى للمجموعة على االستثمارات المصرفية وإدارة   )  هـ(

  .يات والدعم الخارجيةالفروع والعمل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

  

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

 )ققةغير مد( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  

   تقديم التقارير حسب قطاعات األعمال    ١٩

 
  
  ٢٠١١مارس  ٣١

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

  
  األعمال المصرفية

  للشرآات 
  

  ألف درهم
 ------------------- 

  
  الخدمات المصرفية

  لألفراد 
  

  ألف درهم
 ------------------- 

  
 الخزينة 

  
  

  ألف درهم
----- -------------

  
أنشطة مصرفية 

  الميةإس
  

  ألف درهم
 -- ----------------

  
 أخرى 

  
  

  ألف درهم
 ----------------- 

  
 اإلجمالي

  
  

  ألف درهم
 ---- -------------

       

 صافي مناإلسالمي التمويل  منتجات منيرادات اإلصافي إيرادات الفوائد و
 ١.٦٤٨.٣٥٤ ٥٩.٤٧٤ ١٥٨.٠٦٧ ٣١.٧٤٥ ٦١٤.٩٠٥ ٧٨٤.١٦٣ توزيعات األرباح للمودعين

 ٦١١.٦٨٧ )٢٤.٨١٧( ٢٥.٥٥٩ ١١٦.٣٣٧ ٢٥٤.٣٣٢ ٢٤٠.٢٧٦ عموالت وإيرادات أخرىالو الرسومإيرادات صافي 
 --------- ----  -- ----------  -- ------ ----  -------------  ------------- ------- ------ 

 ٢.٢٦٠.٠٤١ ٣٤.٦٥٧ ١٨٣.٦٢٦ ١٤٨.٠٨٢ ٨٦٩.٢٣٧ ١.٠٢٤.٤٣٩ إجمالي اإليرادات التشغيلية
  -- -----------  ------ ------ --- ---------  -------------  ------------- ------- ------- 

 )٨٠٧.٩٠٣( )٢٩٤.٠١٩( )٩٥.٢٠٠( )١٨.٢١٩( )٣١٤.٠٢٦( )٨٦.٤٣٩( إدارية وعمومية مصروفات

 )٧٤٠.٨٧٠( )٥.١٦١( )٩٧.٠٠٧( )٢٠.٢٢١( )٢٥٥.٣٥٤( )٣٦٣.١٢٧( للموجودات المالية  ةالمحددانخفاض القيمة  ئرصافي خسا

 )٦٢٨.١٠٧( )٦١٢.٠٠٠( )١.٠٠٠( -  ٩٠.٠٠٠ )١٠٥.١٠٧( للموجودات المالية  الجماعية انخفاض القيمةخسائر صافي 

 )٢٣.٤٦٥( )٢٣.٤٦٥( -  -  -  -  غير ملموسة موجوداتإطفاء 
   ومشاريع مشترآة شرآات زميلة خسائرحصة من انخفاض القيمة و

 - 
  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
)٤٧٧.٢٩٧( 

  
)٤٧٧.٢٩٧( 

   %)٤٩(في شرآة تابعة الحقوق ن استبعاد جزء من ماألرباح 
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٩٧٨.٧٦١  

  
٩٧٨.٧٦١  

   )%٥١(في شرآة تابعة  من الحقوق المحتفظ بهاأرباح القيمة العادلة 
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٨٥٦.٢١٧  

  
٨٥٦.٢١٧  

  )٤.٧٥٢(  -   -   )٤٣٤(  )٢.٨١٨(  )١.٥٠٠( رسوم ضريبية
 ----- ------ - ---------- ------- - ----  -- ---------  ---- -------  -- ------ ---- 

 ١.٤١٢.٦٢٥ ٤٥٧.٦٩٣ )٩.٥٨١( ١٠٩.٢٠٨ ٣٨٧.٠٣٩ ٤٦٨.٢٦٦ مجموعة للفترة أرباح ال
 ====== ====== ====== ====== ====== ======= 
       

 ٣٠٠.٣٣٤.٠١٣ ٣.٦٦٢.٧٢٤ ٢١.١٤٥.٧٠٨ ٧١.٢٧٤.٦٤٦ ٢٧.٩٢٨.٢٨٩ ١٧٦.٣٢٢.٦٤٦ موجودات القطاع
 ========= ======== ======== ======== ======== ==========

 ٣٠٠.٣٣٤.٠١٣ ٣٣.٨٩٣.٣٧٦ ٣٢.٢٣٣.٠١٣ ٤٨.٣٢٦.٧٤٦ ٧٧.٥٦٠.٣٥١ ١٠٨.٣٢٠.٥٢٧ مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين
 ========= ======== ======== ======== ======== ==========



  

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  )تتمة( ر حسب قطاعات األعمالتقديم التقاري    ١٩
 

 
  
  ٢٠١٠مارس  ٣١

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

  
  األعمال المصرفية

  للشرآات 
  

  ألف درهم
 ------------------- 

  
  الخدمات المصرفية

  لألفراد 
  

  ألف درهم
 ------------------- 

  
 الخزينة 

  
  

  همألف در
----- -------------

  
أنشطة مصرفية 

  إسالمية
  

  ألف درهم
 -- ---------------- 

  
عمليات 
 البطاقات

  
  ألف درهم

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

  
 أخرى 

  
  

  ألف درهم
 -----------------

  
 اإلجمالي

  
  

  ألف درهم
 ---- -------------

        

مي اإلسالمن منتجات التمويل يرادات اإلصافي إيرادات الفوائد و
 ١.٧٢٨.٦٥٣ ١١٤.٤١٧ ١.٤١٦ ١٦٢.٨٦١ ٤٩.٦٦٠ ٦١٥.٥٠٢ ٧٨٤.٧٩٧ توزيعات األرباح للمودعين صافي من

 ٨٢٧.٧٤٩ )٣٥.٢٢١( ١٠٢.٦٩٢ )٢.٤٢٩( ٢٢٧.٢١٦ ٢١٣.١٧٤ ٣٢٢.٣١٧ عموالت وإيرادات أخرىالو إيرادات الرسومصافي 
  -------- -------  -------------------  -- ----------------------- -----------  ---------------  ----------------- -----------------

 ٢.٥٥٦.٤٠٢ ٧٩.١٩٦ ١٠٤.١٠٨ ١٦٠.٤٣٢ ٢٧٦.٨٧٦ ٨٢٨.٦٧٦ ١.١٠٧.١١٤ إجمالي اإليرادات التشغيلية
  ---- -----------  ------------------- ------- -------------------- ---------  --------------- ----------- ------------- ----------

 )٨٦٢.٤٩٥( )٢٩٨.٦٦٣( )٥٦.٤٩٥( )٨٦.٣١١( )١٥.٥٢٨( )٣١٤.١٩٥( )٩١.٣٠٣( مصروفات إدارية وعمومية

 )٤٧٦.٩٥٢( )١.٢٤١( -  )٦٢.٦٥١( )٢١.٠٢٨( )٣١٩.٧٦٥( )٧٢.٢٦٧( للموجودات المالية  المحددةانخفاض القيمة  ئرصافي خسا

 )٧٧.٧٧٠( -  -  ٧.٢٣٠ -  -  )٨٥.٠٠٠( للموجودات المالية  عيةالجما انخفاض القيمةخسائر صافي 

 )٢٣.٤٦٥( )٢٣.٤٦٥( -  -  -  -  -  غير ملموسة موجوداتإطفاء 
 وائتالفات شرآات زميلة خسائرحصة من الانخفاض القيمة و

 مشترآة
  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
 - 

  
)٢١٠( 

  
)١.٣٥٤( 

  
)١.٥٦٤( 

  )٤.٠٩٣(  )٤.٠٩٣(  -   -   -   -   -  رسوم ضريبية
  -- -- ----- ---  ------- ---- ----- ------  ----- ----  ------ ---- - ------------ - ------------ 

 ١.١١٠.٠٦٣ )٢٤٩.٦٢٠( ٤٧.٤٠٣ ١٨.٧٠٠ ٢٤٠.٣٢٠ ١٩٤.٧١٦ ٨٥٨.٥٤٤ مجموعة للفترة أرباح ال
 ====== ====== ====== ===== ====== ======= ======= 
        

 ٢٨٩.٧٢٣.٤٣٤ ٢٤.٦٩٦.٢٧١ ٥٦٨.٨٩٧ ٢٣.٣٥٢.٤٨٧ ٣٣.٤٨١.٤٧٥ ٢٨.٧٧٩.١٩٨ ١٧٨.٨٤٥.١٠٦ موجودات القطاع
 ======== ======== ======== ======== ====== ======== ========= 

 ٢٨٩.٧٢٣.٤٣٤ ٥٨.٣٨٠.٤٦٨ ٣٠٩.٠٥٩ ٢٣.٠٦٦.٨٦٥ ٤٩.٢٢٥.٩٢٣ ٦١.٠٠٩.٦٦٦ ٩٧.٧٣١.٤٥٣ مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين
 ======== ======== ======== ======== ======= ======== ========= 



 

 

 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 

  
  عالقةالطراف ذات األ مع معامالتال      ٢٠

  
  .المساهم الرئيسي فيها هي ، الشرآة التي تعتبر حكومة دبي%)٥٥.٦(مؤسسة دبي لالستثمار إلى مجموعة اإلمارات دبي الوطني مملوآة تعود ملكية 

  
 لدى قروضالودائع والمن إجمالي % ١٦و% ١٢تمثل ك التي تم اإلفصاح عنها بشكل منفرد الودائع والقروض للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلإن 

  .المجموعة
  

  . االعتيادية شروط السوقوفقًا لآافة معامالتها المالية مع المجموعة تتم تتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل و
  

المعامالت إجراء هذه  وقد تم أيضا . مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومةعامالت مفي  دخلت المجموعة أيضًا
ما يزيد  تنطوي علىوال  أخرىمع أطراف مقابلة معامالت  الذي تتم فيه السائدة في نفس الوقت اتأسعار الفائدة والضمانبما في ذلك بنفس الشروط، بصورة فعلية 

  .االعتياديمخاطر ال حجمعن 
  

  :عالقةالطراف ذات األ مع معامالتفيما يلي ال
  

  غير مدققة  
  ٢٠١١مارس  ٣١

  غير مدققة 
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ألف درهم  ألف درهم  

  --- ---------   - ---------  : قروض وذمم مدينة

  ٥٤.٠١٥.٠٥٧  ٥٤.٣٢٩.٦٦٢    األساسيةقروض لمساهم األغلبية التابع للشرآة األم 

  ٩١٨.٢٥٠  ٩١٨.٢٥٠  األساسيةللشرآة األم 

  ٢.٩٦٩.٧٢٨  ٢.٨٣٩.٣٢٢  قروض ألعضاء مجلس اإلدارة والشرآات ذات العالقة

  ٣.٩٠٨.٦٣٣  ٤.٠١٢.٢٧٣  مشترآةوائتالفات لشرآات زميلة 

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

  ٦١.٨١١.٦٦٨  ٦٢.٠٩٩.٥٠٧  

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

      

      : ودائع العمالء وودائع عمالء المصرف اإلسالمي

  ٢٣٥.٢٩٧  ٢٠٢.٢٣٠    األساسيةمن مساهم األغلبية التابع للشرآة األم 

  ٧.٥٢٣.٧٠٣  ٦.٨٤٥.٩٧٣    األساسيةمن الشرآة األم 

  -  ٧٦.٣٩٢  المشترآةواالئتالفات من الشرآات الزميلة 

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

  ٧.٧٥٩.٠٠٠  ٧.١٢٤.٥٩٥  

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

  ٩٠٠.٦٣٦  ٧٦٢.٤٧٦  استثمار في سندات حكومة دبي

  ١.٠١١.١٢٦  ٩٩٨.٤٤٧  المجموعة صناديق مدارة من قبلقروض إلى واستثمار في 

  ٣.٠٢٢.٨٢٧  ٢.٥٧٢.٠٣٩  التزامات لشرآات زميلة

  ٤٠٦.٠٧٢  -  من شرآات زميلةممتلكات شراء 

  



 

 

 

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

  )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١تهية في عن فترة الثالثة شهور المن
  

  )تتمة(عالقة الطراف ذات األ مع معامالتال     ٢٠
  

 غير مدققة غير مدققة 
  عن فترة الثالثة 

  شهور المنتهية في
  ٢٠١١مارس  ٣١
 

  عن فترة الثالثة
  شهور المنتهية في

 ٢٠١٠مارس  ٣١
 

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

 ٥.٣٩٧ ٣٢.٩٢٥  مشترآة وائتالفات زميلةشرآات إلى المدفوعات 

 ١٠.٥٧٢ ١١.٨٠٧ المدارة من قبل المجموعةالرسوم المستلمة بخصوص الصناديق 

  ٣.٢٣٢  ٤.٧٠٧  فوائد مدفوعة لصناديق مدارة من قبل المجموعة

  -   ٤١.٠٤٣  مشترك ائتالفمن  حصصن تحويل مأرباح 

  
  

  :الفترة خالل  بالمجموعة  لين اإلداريينؤوإجمالي مبلغ التعويض المدفوع ألعضاء مجلس اإلدارة وآبار المسفيما يلي 
  

 غير مدققة غير مدققة 
  عن فترة الثالثة 

  شهور المنتهية في
 ٢٠١١مارس  ٣١
 

  عن فترة الثالثة
  شهور المنتهية في

  ٢٠١٠مارس  ٣١
 

 درهم ألف ألف درهم 

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

 ١٦.٨٤٤ ٣٤.٣١٣ الخدمة  نهاية وتعويضاتقصيرة األجل  االمتيازات

 
المجموعة بصورة  أنشطةومراقبة ، الذين لديهم السلطة والمسئولية للتخطيط وإدارة إن آبار المسئولين اإلداريين هم أولئك األشخاص بما فيهم المدراء غير التنفيذيين

في آبار المسئولين اإلداريين إلى تم ضمهم آخرين أعضاء أربعة  على آبار المسئولين اإلداريينو للمدراء ةالمدفوع اتمل التعويضتشت .مباشرة أو غير مباشرة
  مقارنة بالعام السابق ٢٠١١

  
ائر  لم يتم تسجيل  ة  انخفاض   خس داد  ألرصدة  لالقيم د الس تم          قي م ي ين ول ئولين اإلداري ار المس دى آب رة ل وين خالل الفت ائر  محددة   مخصصات  تك ة   لخس انخفاض القيم

    .نهاية الفترة فيآبار المسئولين اإلداريين وعالقاتهم المباشرة  لدىألرصدة ل
  

  
  

  



 

 

 

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

 )غير مدققة( ٢٠١١مارس  ٣١عن فترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  ةإيضاحات حول بيان التدفق النقدي الموحد للمجموع      ٢١  
  

 غير مدققة غير مدققة 
  عن فترة الثالثة 

  شهور المنتهية في
  ٢٠١١مارس  ٣١
 

  عن فترة الثالثة
  شهور المنتهية في

 ٢٠١٠مارس  ٣١
 

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

  خالل الفترة   وما يعادلهتحليل التغيرات في النقد ) أ(
 

  

 )١٦.٨١٣.٣٣٥( )١.٧٦٠.٦٣٠( الفترة  لرصيد في بداية ا

 ٧.٩٦٢.٧٢٧ ١٠.٤٧٠.٠٣٥  الداخل  صافي التدفق النقدي

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

 )٨.٨٥٠.٦٠٨( ٨.٧٠٩.٤٠٥ الفترة  الرصيد في نهاية 

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

   ه وما يعادلتحليل النقد )  ب(

 ٢٠.٦٤١.٦٠٣ ٤٠.٤٣٨.٣٢٩ نقد وودائع لدى المصرف المرآزي

 ١٨.٨٠٥.٦٦٨ ٢٥.٧٧٨.٧١٤ مستحق من البنوك

 )٣٠.٤٤٤.٠٢٢( )١٨.٤٤٠.٠١٩( مستحق للبنوك

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

 ٩.٠٠٣.٢٤٩ ٤٧.٧٧٧.٠٢٤ 

 ودائع لدى المصرف المرآزي ألغراض نظامية :ناقصًا

 

)١٢.٢٢٦.٥٦٢( )١٠.٨٢٠.٧٨٣( 

  )٦.٧٠٠.٠٠٠(  )٢٨.٢٥٠.٠٠٠(  شهادات ودائع لدى المصرف المرآزي :ًاناقص

 أشهر ٣المبالغ المستحقة من البنوك بعد  :ناقصًا

 

)٦٣٠.٨٨٤( )١.٢٤٠.٠٩٢( 

 ١.٧٠٣.٥٨٩ ١.٢٤٣.٢٥٦ أشهر ٣المبالغ المستحقة للبنوك بعد  :زائدًا

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

 ٨.٨٥٠.٦٠٨( ٨.٧٠٩.٤٠٥( 

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

  
  

  مقارنة الرقام األ       ٢٢
  
بعض األرقام المقارنة حيثما آان ذلك مناسبًا لتتناسب مع طريقة العرض والسياسات المحاسبية المتبعة في هذه  إعادة بيانوإعادة تصنيف  تتم

  . البيانات المالية
 

  




